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বিজ্ঞাপন ৷ 
এউ গ্রঙ্থে বঙ্গদর্শনের প্রথম ও দ্বিত্ীয্ব খণ্ড হইতে 

কায়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধত হইয়! পুনর্ুদ্রিত হইল । এরত্তৎ 

সশ্বদ্ধে একটি স্মুর/চথা বল আবশাক 1 বজদেশের 
সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে রহস্ত মাত্র 

গালি; গালি ভিন্ন রহস্য নাই । সুতরাং তাহারা বিবেচন! 

করেন, বে এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা 

ৰাক্তি বিশেষকে গলি দেওয়া মাত্র । এই শ্রেণীর পাঠক 

দিগের নিকট নিবেদন যে তাহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত 

হয় নাই-_ত্তীহারা অনুগ্রহ করিরা এ শ্রান্থ পাঠ ন। করি- 

লেই আমি কৃতার্থ হইব। 

সামাজিক যে সকল দোষ তাহাতে রহস্য লেখকফেব 

অধিকার সম্পূর্ণ । ব্যক্তি বিশেষের যে দোষ, তাহাতে 

রহস্ত লেখকের কোন অধিকার নাই--কদাচিৎ অবস্থা 

বিশেষে অধিকার জন্মে; বথা, ভ্রান্ত রাজপুরুষের ভ্রান্তি 

জনিত্ত কার্ধ্যের প্রতি, অথবা মুর্খ গ্রন্থ কর্তার গ্রন্থের প্রাতি, 

রহস্তা প্রযুজা। এরগ্রন্তের সে সকল উদ্দেশ্য নহে। 

এ গ্রন্থে শ্রেণী বিিশ্বেষ, রা সাধারণ নঞ্ষ, ব্যতীত ব্যক্তি 
বিশেষের প্রতি, কোন ইঙ্জিত নাই। 
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ব্যাত্রাচাধ্য বৃহল্লাঙ্গংল 1, রা চি 
কি 

পে 

একদা ুন্দরবন-মধ্যে ব্যাগের মহীসভা সমাবেি০ 

হইউয়াছিল। নিবিড় বনশধ্যে অনন্ত ভূমিখগ্ডে ভীমা- 

রুতি বহুতর ব্যাপ্ব লাঙ্গলে ভর করিয়া, দং্রাপ্রভায় অ. 

বণ্য প্রদেশ আলোকময় করিরা, সারি সারি উপবেশন 

করিরাছিল। সকলে একমত হইয়া 'অমিতোদব নামে 

এক অতি প্র।চীন ব্যাত্রকে সভাপতি কবিলেন । অমি- 

হোদর মহাশয় লাঙ্গ,লাসন গ্রহণ পূর্বক' সভার কাম্য 

আরম্ত করিলেন । তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন কবিয়া 

কহিলেন ঠ- 
“ অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আম্রা যত 

অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাপ্রকুলতিলক সকল পরম্প, 
রের মঙ্গল স|ধনার্থ এই অরণামধ্যে একজিত হইয়।ছি। 

ক 



২ লোকরহস্ত ৷ 

আহ|! কুৎ্সাকারী, খলস্বভাব অন্তান্ত পশুবর্গে রটন! 

করিয়া থাকে যে, আমর বড় অসামাজিক, একা এক 

বনেই বাস করিতে ভাল বাসি, আমাদের মধ্যে এঁক্য 

নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত স্থুসভ্য ব্যান্রম গুলী এক- 
ত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাঁঁল নিরাস করিতে 

প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন২ শ্রীবুদ্ধি 

হইছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শী- 
ত্রই ব্যাপ্রেরা সভাজাতির অগ্রগণ্য হইয়া! উঠিবে । এক্ষণে 

বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন এই 
রূপ জাতিহিতৈষিতা প্রাকাশ পুর্বক পরম সুখে নানাবিধ 

পশুহনন করিতে থাকুন।” (সভা মধ্যে লাঙ্গল চট্চটারব।) 

“এক্ষণে হে জ্রাতিবুন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদ- 

নার্থ সমবেত হঈয়াচছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি । আপ- 

নারা সকলেই'অবগত আছেন যে, এই স্ন্দর- বনের ব্যাগ্র- 

সমাজে বিদ্যার চর্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে । আমাদি- 
গের বিশেষ অভিলাষ হইয়ছে, আমরা বিদ্বান হইব। 

কেননা আজি কালি সকলেই বিদ্বান হইতেছে। আমরাও 

হইব । বিদ্যার আলোচনার জন্ত এই ব্যাত্রসমাজ সংস্থ1- 
পিত হইয়াছে । এক্ষণে, আমার বক্তব্য এই যে, আপ- 

নারা ইহার অন্থমোদন করুন 1” 
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সভাপ্রতির এই বক্তৃত্তা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউ- 

মাউ শব্ষে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন । তখন 

যথারীতি কয়েকটা প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হহীয়া 

সত্যগণ কর্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের মঙে২ দীর্ঘ দীর্ঘ 
বক্তৃতা হইল (*এ্ল. “কল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কার বিশিষ্ট 
বটে, তাহাতে শব্দ বিন্তাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর ; বক্জুতার 

চোটে স্রন্দরবন কাপিয়! গেল। 

পরে সভার ভন্তান্ত কার্য ভইলে, সভাপতি বলিলেন, 

“আপনারা জানেন বে, এই স্ন্দরবনে বৃহত্রাঙ্থল নামে 
এক অতি পণ্ডিত ব্যাপ্ বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি 

আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 

পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন |”? 

মন্রধোর নাম শুনিরা কোন২ নবীন,সভ্য ক্ষুধা বৌধ 

করিলেন। কিন্তু ততৎকালে পৰিক ডিনরের স্চনা না 

দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্াঘ্রাচার্্য ব্লহল্লাঙ্কল 

মহাশয় সভাপতি কর্তৃক আহত হইরা, গর্জন পুর্র্বক 

গাত্রোথান করিলেন । এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক 
স্বরে নিয়লিখিত প্রবন্ধটা পাঠ করিলে ন;__ 

« সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ! এবং ভদ্র ব্যাদ্রগণ! 

মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্ত। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট 



£ লোকরহস্থ । 

নহে, স্থতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরৎ 

তুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদ 
গণের যে২ অঙ্গ, যেং অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেই বপ 

আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বল! 

যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের ক্ষৈত্গঠনের পা্সিং 

পাট্য, মন্ধষোর তাদৃশ নাই । কেবল ঈদৃশ প্রভেদের 
জন্য আমাদিগের কর্তব্য নহে £ষ, আমরা মনুষাকে দ্বিপদ 

বলিষ। ঘ্বণা করি । 

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মন্ুষ্যগণের বিশেষ 

সাদৃশ্য । পণ্ডিতের বলেন ফে; কালক্রমে পশুদিগের অব- 

রবের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশু ক্রমে 

অন্য উতকষ্টতর পশুর আঁকার প্রাপ্ত হয় । আমাদি- 

গের ভরসা আছে যে,মনুষ্য-পশ্ু ও কালপ্রভাবে লাম্থলাদি 

বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়। উঠিবে। 

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুন্বাদ এবং সুভক্ষা, তাজা 

আপনারা বোধ হয়, সক্কলেই অবগত আছেন । (শুনিয়। 

সভ্যগণ সকলে আপন২ মুখ চাটিলেন 1) তাহার! অচব1- 

চ'র "অনায়াসেই মারা পড়ে । মুগাদির শ্ঞায় তাহার। দু 

পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মভিযাদির হায় বলবান ব1 

শৃঙ্গাদি আমুধ-বুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই, জগৎ সংসার 
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ব্যান্্র জাতির সুখের জন্ত স্ত্থি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই 

সেই জন্য ব্যাপ্বের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের 

বা রক্ষার ক্ষমতা পর্যযস্ত দেন নাই ।ঞ্বাস্তবিক মনুষ্যজাতি 

যেরূপ অরক্ষিত--নখ দন্ত শুঙ্গাদি বর্জিত, গমনে মন্তর 

এবং কোমল প্ররুক্ি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় 
যে,কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে স্থষ্টি করিক্সাছেন। ব্যাস্ত 

জাতির সেবাঁভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য 

দেখা যায় না। 

এই সকল করণে, বিশেষ তাছাঁদিগের মাংসের কোম- 

লতা হেতু, আমর! মনুষ্য জাতিকে বড় ভাল বামি। দৃষ্টি 

মাজেই ধরিয়া খাই । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহা 

রাও বড় ব্যাপ্রভক্ত। এই কথায় বদি আপনার! বিশ্বাস 

না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহ! ঘটিয়া- 

ছিল, তদভ্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন, আমি 
বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়। বহুদর্শী হইয়াছি। আমি 
ঘে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাত্রভূমি সুন্দর, 

বনের উষ্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় 

অহিংসআ্র পশুগণই বাস করে । তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ; 

এক জাতি ককষ্ঙবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি 

ই দেশে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম 1» 
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শুনিয়া মহাদংগ্বানামে এক জন উদ্ধত্বভাব বার 
জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 

£ বিষয় কন্মটা কি?” 

বৃহ্ল্লাঙ্কল মহাশয় কহিলেন, * বিষয় কর্ন, আহারান্বে- 

ষণ। এখন সভ্যলোকে আহারা-ন্থৃষণ্ুকে বিষয় কর্ম 

বলে। ফলে সকলেই যে আহারাম্বেষণকে বিষয় কর্ম 
বলে? এমত নহে । সন্ত্রীস্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম 

বিষয় বন্ম, অসন্ত্রান্তের আহারান্বেষণের নাম ছুয়াচুরি, 

উদ্চবৃন্তি এবং ভিক্ষা । ধূর্ভের আহারাম্বেষণের নাম চুবি; 

বলবানের আহারাম্বেষণ দস্্যত1; লোকবিশেষে দস্্যতা 

শব্ধ বাবহার হয় না; তৎপরিবর্তে বীরত্ব বলিতে হয়। 

যে দস্থ্যর দগুপ্রণেতা আছে, সেই দস্ার কার্যের নাম 

দক্যতা) ঘে দ্র দগুপ্রণেতা নাই, তাহার দক্থ্যতার 

নাম বীরত্ব | -.আপনারা) ষখন মভাযসমাজে অধিষ্ঠিত হই- 

বেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ 

লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত 

বৈচিত্রের প্রয়োজন নাই; এক উদর-পুজা নাম রাখিলেই 
বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে। 

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাঁম শ্রবণ করুন । 

মন্গষ্যের! বড় ব্যান্রভক্ত । আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে 
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বিষয়কর্্মোপলক্ষে গিরাছিলাম শুনিরঃছেন, কয়েক 

বর হইল এই সুন্দরবনে পেরটকা নৈং কোম্পানি সান 

পি হইয়াছিল |” ৬. 5১, কঃ হর্বে সু তি । হি 

নত পট দক লি 

র্ 
শপ 

নে 

া / রি 1/ 
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০ রা বল ৮ 
৮ 7 এ পি শি। পাশ & 

মহাদংঘ্টা পুনরায় বন্তৃ তা বন্ধ করাইয়া ভিজ্ঞাসা কারি 

লেন, “পো ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু?” 

বৃহ্লাঙ্গ'ল কহিলেন, «“ তাহা আমি সবিশেষ অবগত 

নহি। এজন্তর আকার হন্তপদাদি কিরূপ, জিঘাঁংসাই 

বা কেমন ছিল, ত্র সকল আমরা অবগত নহি। শুনি- 

য়াছি, এ জন্ত মনুষোর প্রতিষ্ঠিত; মন্ুষাদিগেরই জদয়- 

শোণিত পান করিত; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া 
মবিয় গিয়াছে । মনুষাজাতি অত্যন্ত অপরিণামদশ্শী । 

আপন২ বধোপায় সর্বদা আপনারাই শ্থজন করিয়া 

থাকে । মনুুষ্যেরা যে সকল অন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া 

থাকে, সেই সকল অস্ই এ কথার প্রমারণণ। মন্ুষাবধই 

এ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য । শুনিয়াছি, কখন২ং সহ্অ২ 

মনুষ্য প্রান্তরমাধে সমবেত হইয়া এ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা 

পরস্পর প্রহার করিয়! বধ করে। আমার বোধ হয়, 

মনুষাগন পরম্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কৌঁ- 

্পানি নামক রাক্ষসের স্থজন করিয়াছিল। সে যাহাই 

হউক, আপনার। স্থির হইয়। এই মন্ুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ ক- 
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রুন্। মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ব- 

তত হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নছে। 

আমরা এক্ষণে সভ্য ০হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের 
নিরমান্ুসারে চলা ভাল। 

আমি একদা দেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাস 

স্থান মাতলায় বিষয়-কন্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম । তথায় 

এক বংশমগ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসধুক্ত নৃত্যশীল 
ছাগবৎস দৃষ্টি কবিয়! তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হই- 
নাম । জর মণ্ডপ ভৌতিক--পশ্চাৎ জানিয়াছি, মন্তুষ্যেরা 

উহাতে ফাদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে 

তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতক গুলি মন্্ুবা তত্পরে 

সেই খানে উপস্থিত হইল । তাহার আমার দর্শন পা 

ঈয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহুলাদস্থচক চীৎকার, 

হাসা, পরিহাাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা ষেআমার 

ভূরসী প্রশংস। করিতেছিল;, তাহা আমি বুঝিতে পারিরা 
ছিলাম । কেহ আমার আক্কারের প্রশংসা করিতেছিল; 

(কহ আমার দত্তের); কেহ নখের, কেহ লাগ লের গুণ- 

গান করিতে লাগিল । এবং অনেকে আমার উপর শ্রীত 

হঈয1, পত্ীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে 
সেই শ্রিরনদ্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে 
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আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের 
উপর উঠাইল। ছুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ এঁ শকট 
বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে খ্দেখিয়া আমার বড় 

ক্ষুধাব উদ্রেক হইল । কিন্তু তত্কালে ভৌতিক মণ্প 

হইতে বাহির ,হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অদ্ধভুক্ত 
ছাগে তাহা পরিতৃপ্ করিলাম । আমি স্থখে শকটারো- 

হণ করিয়া, ছ।গমাংস ভক্ষণ করিতে২ এক নগরবাসী 

শ্বেতবর্ণ মন্তব্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম । সে আ- 

মার সন্মানার্থ স্বরং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভার্থনা 

করিল। এবং লৌহদণগ্ডাদিভষিত এক স্রম্য গুহমধ্যে 

মার আবাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব 

ব। সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদের মাংস শোণিত্ের 

দ্বাৰা আমাব সেবা করিত । অন্যানা দেশ বিদেশীয় বহু- 
তর মন্কুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বু- 

ক্িতে পারিতাম যে? উহ্ারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ 

হু । 

আর্মি বহুকাল এ লৌহঙ্ালাবৃত প্রকোঁ্ঠে বাস করি- 

লাম। ইচ্ছা ছিল না যে, €সস্থখ ত্যাগ কবিয়া আর 

ফিরিয়া আসি । কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে 

পারিলাম লা । আহা! ষখন এই জন্মভূমি আমার মনে 

1/ ঞ 
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পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিভাম। 

হে মাতঃ স্বন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে 

পারিব? আহা। তোথ্বাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি 

ছাঁগমাংল ত্যাগ করিতাম €মষ মাংস ত্যাগ করিতাম! 

€ অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ন্ম মাত্র ত্যাগ করিত্রাম)--এবং স 

ব্রা লাঙ্গ,লাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণেব চিন্তা 
লোককে জানাউতাম। হে জন্মভূমি! যত দিন আমি 
তোমাকে দেখি নাই, তত দ্রিন ক্ষুধা না পাইলে খাই 

নাই, নিদ্রা না আপিলে নিদ্রা যাই লাই । দুঃখে অধিক 
পরিচয় আর কি দ্দিব, পেটে যাহ। ধরিত, তাহাই প্াই- 

তাঁম, তাহার উপর আর ছুই চারি সের মাত্র মাংস খাই- 
তাম। আর খাইতাম ন। 1৯ 

তখন বৃহলাঙ্গল মহাশয়? জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত 

হইয়া অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, 
তিনি অশ্রপাত করিতেছিলেন, এবং ছুই এক বিন্দু স্বচ্ছ 
ধারা পতনের চিহ্ন ভূভলে দেস্খা গিয়াছিল। কিন্তু কন্তি- 

পর বুবা ব্যাপ্র তর্ক করেন যে? সে বুহল্লাঙ্গ হলের অশ্রাপত- 

নেব চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা 
স্মরণ হইয়া সেই ব্যাদ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল। 

লেকৃচন্দর তখন ধৈর্ধ্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বদিতে 
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আরম্ত করিলেন, “কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ 

করিলাম, তাহ! বলিব!র প্রয়োজন নাই আমার অন্ভি- 

প্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভূল ছ্দেই উক্ত, আদা 

ভৃত্য এক দিন আমার মন্দির-মার্জনাস্তে, দ্বার মুক্ত রা- 

খিয়া গিয়াছিলু। আমি সেই দ্বার দিয়! নিক্ষা স্ত হইয়া 
উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া! চলিয়। আসিলাম । 

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই ষে, 

আমি বহুকাল মন্তষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি--মন্ষ্য 

চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি--শুনিয়া আপনার! আমার 

কথায় বিশেষ আস্কা করিবেন, সন্দেহ নাই । আমি যাহা 

দেখিয়াছি, তাহাই বলিব । অন্য পর্যটকদিগের ন্যায় 
অমূলক উপন্যাস বল! আমার অভ্যাস নাই । বিশেষ 

মন্ুষাসম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমর! চিরকাল শুনিয়' 

আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় শ্বাস করি না। 

আমর! পূর্বাপর শুনিয়া আমিতেছি যে? মনু ্ যের। ক্ষুদ্র 

জীবী হইয়াও পর্বতাকার ধিচিত্র গৃহ নিম্মাণ করে । এঁ- 

রূপ পক্ভাকাব গ্রহে ভাহ!রা বাঁসপ করে বটে, কিন্ত ক- 

খন তাহাদিগকে প্ররূপ গৃহ নিন্মাণ করিতে আমি চক্ষে 

দেখি নাই । স্ুৃতরাঁং তাঁহ।রা যে এরূপ গ্রহ শ্বরং নিল্মীণ 

করিয়। থাকে, ইহার প্রমাণাভাব | আমার কোধ হয় ভা" 



১২. লোকরহ্শ্য 

হারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্বত বাটে, 
স্বভাবের স্থষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধি 

জীবী মন্ুষ্যপশ্ড তাঁহ'তে আশ্রয় করিয়াছে 1% 
মনুষ্য জন্ত উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী; এবং 

ফলমূলও আহার করে। বড় গাছ খাইতে পারে ন|; 

ছোট২ গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যের ছোটগছ 

এত ভাঁলব।সে যে, আপনারা তাহাঁব চাঁস করিয়্! ঘেরিয়া 
রাখে। এরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। 
এক মনুষোর বাগানে অন্য মনুষা চরিতে পায় না। 

মনুষ্যেরাঃ ফল মূল লতা গুল্স(দি ভোজন করে বটে, 

কিন ঘাস খায় কি নাঃ বলিতে পারি না। কখন কোন 

সন্থুষযকে ঘাস খাইতে দেখি নাই । কিন্তু এ বিষয়ে আ- 

মার কিছু সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মন্থষ্যেরা এবং কৃষ্ণ 

বর্ণ ধনবান্.মন্তষ্যের। রা বহুঘত্রে আঁপান২ উদ্যানে ঘাস 
শশা শ কপিীপিশ পপি কা জন পাশ 

* পাঠক মহাশয় য় বৃহল্লাঙ্গ। লের স্তায়শান্জে বুুৎপন্ভি 
দেখিয়া বিশ্মিত হইবেন না'। এইরূপ তর্কে মাক্ষমূলব 
স্থির করিয়ছেন যে, শ্রাচীন এ লিখিতে 
জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস মিলস্কির করি 

য়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবষীয়ে বা অসভ্য জাতি, এবং 
ংস্কৃত ভাষা রূঢ় ভাষা । বস্ততঃ এই ব্যান পশ্ডিতে এবং 

মন্ুষা পপ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা ষায় না। 



লোকরহস্ত । ১৩ 

তৈয়র করে । আমার বিবেচনায় উহার! এ ঘাস খাইয় 
থাকে । নহিলে ঘাসে তাহাদের এত ষত্র কেন? এরূপ 

'আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখখে শুনিয়াছিলাম । সে 

বলিতেছিলঃ £ দেশটা উচ্ছন্ন গেল--যত সাহেব স্থাবো 

বড় মান্তষে বক্স বসে ঘাস খাইন্তেছে !” সুতরাং প্রধান 
মন্তুম্যের। যে ঘাস খায়, তাহ1 এক প্রকার নিশ্চয় ৷ 

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিক্া থাকে, “ আমি 
কি ঘাস খাই? আমি জানি, মন্গষ্যদিগের স্বভাব এই, 

তাহার! মে কাজ করে? অতি যত্ধে তাহা গোপন করে। 

অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, 

শভখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস 

গাইয়া খাকে। 

মন্তষোরা পশু পুজা করে । আমার যে প্রকার পুজা 

করিয়াছিল; তাহ! বলিয়াছি । অশ্বদিগেরও উহার! এরূপ 

পুজী করিয়া থাকে; অর্খদগকে আশ্বর দান করে, আহার 

যোগায়, গাত্র ধৌত ও মীঞ্জনাদি করি! দেয় । বোধ 

শয, অশ্ব মন্তষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু নলিয়াই মনুষোর! 

তাহার পুজা করে। 

মন্্ষ্যেরা ছাগ, মেষ গবাদিও পালল করে । গো 

সন্বঙ্ধে ভাহযদের এক আশ্চর্য্য ব্যপার দেখধ গিয়াছে; 



১৪ লোক রহস্তা | 

তাহারা গোকরুর ছুদ্ধ পান করে। ইহাতে পুর্ধকালের 

ব্যাত্র পঞ্িতেরা দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মন্তুষোরা কোন 

কালে গোরুর বৎস-ছিল। আম তত দুর বলি না, কিন্ত 

এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মান্্ষের বুদ্ধিগত 
সাদৃশ্য দেখা যায়। 

সে যাহাই হউক, মন্তুষোর।! আহারের স্থবিধার জন্য, 

গোরু, স্াগল এসং মেষ পালন করিয়া থাকে । ইহা এক 

ক্বরীতি, সন্দেহ নাই । আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব 

করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তৃত করিয়। মন্গুষ্য 

পালন করিব। 

গো, অশ্ব? ছাগ ও মেষের কথ বলেল।ম । ইহ] ভিন্ন) 

হস্তী, উদ্থীঃ গদ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল; এমন কি; পক্ষী পর্যাস্ত 

তাহাদের কাছে পবা প্রাপু হয় । অতএব মন্ষা ভা. 

তিকে সকঙ্গ পশুর ভৃত্য ধলিলেও খল। যায় । 

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম । লে সকল 

বানর দ্বিবিধ ; এক সলাঙ্গ,লঃ অপর লাঙ্গ,লশৃন্য। সলা- 
গল বানরের! প্রায় ছাদের উপব, ন। হয গাছের উপর 

থাকে । নীচে অনেক বানর "আছে বটে, কিন্ত অধ্রি- 

কাংশ বানরই উচ্চপদস্ত। বোধ হয়, বংশমধ্যাদা বা 

জাতিগোৌরধ ইহার কারণ ; 



লোকরহস্তা | ১৫ 

মনুষ্য চরিত্র অতি বিচিত্র । তাহাদের মধ্যে বিবা- 

ছের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌত্রকাবহ । তত্ভিন্ন, 

তাহাদিগের রাজনীভিও অত্যন্ত মপ্মোহর | ক্রমে২ তাহা 

বিবৃত করিতেছি 1” 

এই পর্ষ্স্তুপ্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অনিতো- 

দন; দূরে একটি হরিণশিশ্ দেখিতে পাইয়া, চেয়ার 

হইতে লাফ দিয়। তদন্ুসরণে ধাবিত হইলেন । অমিতে।- 

দর এইরূপ দুরদশী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন । 
সভাপতিকে অকন্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, 

প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষু্ হইলেন । শ্টাহার মনের ভাব বু- 
ঝিতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাহাকে কহিলেন, 

+ আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয় কন্মো- 
পলক্ষে দৌড়িয়াছেন । হরিণের পাল,.আসিকসাছেঃ আমি 

গ্রাণ পাইতেছি. 1”, 

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্টলোখিত 

করিয়া, যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয় কর্মের 

চেষ্টায় ধাবিত হইলেন । লেকৃচররও এই বিদ্যার্থাদিগেব 

দুষ্টান্তের অন্ুবর্তী হইলেন । এইরূপে সে দিন ব্যাত্র 
দিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল । 

পরে উঠহারা অন্য এক দিন, সকলে পরীমর্শ করিয়া! 



১৬ লোকরহস্ত । 

আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন । সেদিন নিব্বিছে 

সভার কার্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত 

হইল। ভাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ 
করিব । 

ব্যাত্্রাচাধ্য বূহল্লার্ল। 
দিতীয় প্রবন্ধ । 

সভাপতি মহাশয়; বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাদ্বগণ । 

আমি প্রথম বক্তুতায় অঙ্গীকার কবিয়াছিলাম "ষ, 
মান্সষের বিবাহপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু 
বলিব.। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধ।ন ধন্ম। অত 

এব আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম । 

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগন 

আছেন । সকলেই মধো ২ অবকাশ মতে বিবা কৃবিয়। 

থাকেন । কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিতঅ আছে । 

পাপ্ত প্রন্থতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়ো- 

জনাধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে-লতাহাদের মধো অনে 

কেই এক ফ্ালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে। 



॥ কাশ চে 

লোকরহস্ত 1.4... পগ 
লা । ,ম্ 

সী? রও 

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ-__নিত্য এবং টনরমিত্তিক 1 তন্মধ্যে 

নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই ম্মান্য।- পুরোহিতকে 

মধ্যবর্তী করিয়া ষেবিবাহ সম্পন্ন স্ইয়! থাকে) তাহাই 
পৌরোহিত বিবাহ । 

মহাদৎষ্রা-।-পুরোহিত কি? 

বৃহল্লান্থল ।-_-অভিধানে লেখে; পুরোহিত  চাঁলক- 

লাভোজী বঞ্চনাব্যবসারী মনুষ্য বিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্য। 

দুষ্ট । কেননা সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে; 

অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক 

পুরোহিত সর্বভূক্। পক্ষান্তরে, চাল কলা খাইলেই 

পুবোহিত হয়, এমত নহে । বারাণমী নামক নগরে 

অনেক গুলিন ষাঁড় আছে-- তাঁহারা ঢালকলা। খাইয়। 

থাকে । তাহারা পুরোহিত নহে, ভাহার কারণ; তাহার! 

বঞ্চক নহে । বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই 

»পুরোছিত হয় । 

পৌক্রোহিত বিবাহে এই রূপ এক জন পুরোহিত বর- 
কন্যার মধাবর্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতক গুলা বকে । 

এই বজ্তাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ 
অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাতে 

থ 



১৮ লে।করহস্ত। 

সকল মনের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অন্থভত করি- 

যাছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে, 

“হে বরকন্যে!" আমি আজ্ঞা করিতেছি, ভোমরা 

বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চাল 

কলা পাইব--অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার 
গর্ভাধানে, সীমস্তোন্নয়নে, তিকাগারে, চালকলা পাব 

_-মতএব তোমরা ৰিবাহ কর। সস্তানের যষ্ঠাপুজায়, 

অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চুড়াকরণে বা উপনয়নে--অনেক 

চাল কল! পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা 
সংসারধর্ট্ে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ধদা ব্রত নিয়মে, পুজা 
পার্বণে, যাগ যজ্ঞে, রত হইবে, সুতরাং আমি অনেক চাল 

কল পাইব; অভএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, 

কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে 

আমার চাল" কলার বিশেষ বিদ্ন হইবে । তাহ। হইলে 

এক২ চপেটাঘাতে তোমাদের মুগ্ডপাত করিব। আমী- 

দের পূর্বপুরুষদিগের এইরূপ আজ্ঞ] 1" | 
বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিভ ৰিবাহ 

কখন রহিত হয় না। * 

আঁমাদিগের মধো ষে বিবাহপ্রথ। প্রচলিত আছে, 

তাহাকে নমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্য মধ্যে এরধপ 
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বিবাঁহও সচরাচর প্রচলিত । অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, 

নিত্য নৈমিত্তিক উভরবিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্ত 
নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ গ্রাভেদ এই, যে নিত্য 

বিবাহ কেহ গোপন করে ন1, টনমিত্তিক বিবাহ সকলেই 
প্রাণপণে গোপন করে। যদি একজন মনুষ্য অন্য মন্গু 

ষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কুখ! জানিতে পারে; তাহা 

হইলে-ৰথন কখন তাহাকে ধরিয়! প্রহার করে । আমান্ৰ 

বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল । নৈমিত্তিক 
বিবাহে তাহারা চাল কল! পায় না-স্ৃতরাং ইহার দ্রম- 

নই তাহাদের উদ্দেশ্য--তাহাদের শিক্ষা! মতে সকলেই 

নৈমিত্তিকবিবাহকারীকে ধরিয়া প্রহর করে। কিস্তু বি- 

শেষ চমত্কার এই) যে অনেকেই গোপনে স্বরং নৈমিতিক 

বিবাহ করে, অগচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দে- 

খিলে ধরিয়া প্রহার করে ! 
ইভাঁন্ে আমার বিবেচন1 হইতেছে যে, অনেক মন্ধু- 

"স্বাই নৈমিত্তিক বিবাহে সঙ্গত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির 

ভত়ে মুখ জুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাঁস কা- 
লীন ভ্জানির। আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষোর 

নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর । ধাহারা আমাদিগের 

ন্যায় সুসভা, সুতরাং পণ্ুবৃন্ত;তাহারাই এ বিষকে আমাদি- 
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গের অনুকরণ করিয়া থাকেন । আমার এমনও ভরসা 

আছে ঘেঃ কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য 

হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসন্মত হ- 

ইবে। অনেক মন্ুষ্যপন্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্র- 

স্থাদি লিখিতেছেন । তাহার! স্বজাতিহিতৈবী, সন্দেহ 

নাই । আমার বিবেচনায়; সন্মানবদ্ধনার্থ তাহাদিগকে 

এই ব্যাত্রসমাজের অনরারি মেম্বর নিবুক্ত করিলে ভাল 

হয়। ভরসা করি, তাহারা সভাস্থ হইলে, আপনার! 
তাহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেনন। তীহাঁর! 

আঁমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোৌকহিতৈষী। 

মন্ুুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্র- 

চলিত আছে, তাহ।কেমৌদ্রিক বিবাহ বলা ফাইতে পারে। 

এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মান্ষ মুদ্রার দ্বাবা কোন মাঁ- 

সুধীর করভ্ভল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক 
বিবাহ সম্পন্ন হয়। 

মহাদংস্রাী । মুত্র! কি? 

বৃহল্লাহ্থুল। মুদ্র। মনুষ্যদিগের পুজ্য দেব বিশেষ । 

যদি আপনাদিগের কৌতুহল থাকে; তবে আমি বিশেবে 
সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার 
পুজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ 
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ভক্তি। ইনি সাঁকাঁরা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তারে ইহার 

প্রতিম! নির্মিত হয় । লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির 
প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কধীর্পাস, চর্ম প্রভৃতিতে 
ইহার সিংহাসন রচিত হয়। মান্য গণ রাজিদিন ইহার 
ধান করে; এবং কিনে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য 
সব্ধদা শশব্যস্ত হইয়া! বেড়ায়ণ যে বাড়ীতে টাক! আছে 
জাঁনে, অহরহ সেই বাড়ীতে মন্তুষ্যেরা যাতারাত করিতে 

থাকে, এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাঁড়ে না-_ 

মারিলেও যায় নাঁ। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা! 
যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মন্ুষ্যমধ্যে 
প্রধান হয়। অন্য/মনুষ্যের! সর্বদাই তীহা'র নিকট যুক্ত- 
করে স্তব স্ততি করিতে থাকে । যদি মুদ্রাদেবীর অধি- 

কারী একৰার তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করে» তাহাহইলে 
তাহারা চরিতার্থ হয়েন। 

, দ্েবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে এই 
দেবীর অস্কুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সাম- 

শুই নাই যে এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন 
ুক্র্্মই” নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। 
এমন দোঁষই নাই যে উহার অন্ুকম্পায় ঢাক! পড়ে না। 

এমন গুণই নাই যে তাহার অন্রগ্রহবাতীত শুঁণ বলিয়া 
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মনুষ্যসমাঁজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি 

নাই-তাহার আবার গুণ কি? বাহার ঘরে ইনি বিরাজ 
করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মুদ্র।ম- 

হাদেবীর অন্থগুহীত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে- মুদ্রাহীন- 
তাকেই অধর্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল । 
মুদ্রী যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্ানু- 

সারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয় । আমরা যদি “ বড় বাঘ” 

বলি, তবে অমিতোদর, মহা'দংগ্া, প্রভৃত্তি প্রকাগ্ডাকার 

মহাব্যাঘগণকে বুঝাইবে। কিন্ত মনুষ্যালরে “ বড় মা- 
মুষ'* বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না_আট হাত বাদশ হাত 

মানুষ বুঝায় না, বাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাঁ- 
হাকেই « বড় মানুষ” বলে। যাহার ঘরে এই দেবী 
স্তাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে 

“ ছোট লোক” বলে। 

মুদ্রাদেবীর এই রূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া ” 
আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, ঘে মনুষ্য/লয় হইতে 

ইহাকে আনিয়! ব্যাস্রালরে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাঁৎ 
যাহ] শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম । শুনিলাম যে, 

মুদ্রাই মনুষ্যজার্তির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাপ্রাদি প্রধান 

পশ্ডরা কখন শ্বজ্রাতির হিংসা! করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা 
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সর্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে । মুদ্রাপূজাই 

ইছ[র কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের 
অনিষ্টচেষ্টায় রত। প্রথম বস্তৃতয় বলিক্লাছিলাম ঘে, 

মনুষ্যেরা সহজে প্রাস্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে 

হুনন করে । ম্ুদ্রাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তে- 
জনায় সর্ধাই মন্তুষ্যেরা পল্রস্পরে হত, আহত, পীড়িত, 

অব্রুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কত করে । মন্ষ্যলোকে বোধ 

হয়, এমত অনিষ্টই নাই, যে এই দেবীর অক্ষুগ্রহ প্রেরিত 

নহে। ইহ! আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে 

প্রণাম করিয়া তাহার পুজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম । 
কিন্ত মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতীতেই 

বলিয়াছি যে, মন্ুষ্যের। অত্যান্ত অপরিণামদশীঁ-_সর্বদাই 
পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত 

রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের 

চাকের ন্যায় ঘুরিয়৷ বেড়ায় । 

মন্ুষাদদিঠের বিবাহতন্বণযেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য 
বিষয়ও তন্রপ। ন্তবে, পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে, আপ- 

নাদিগের বিষর কর্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়ঃ এই জন্য 

অদ্য এই খানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অব- 

কাশ হয়, তুবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব 1৮৯ 
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এই রূপে বন্তুতা সমাধা করিয়! পণ্ডিতবর ব্যাপ্রাচার্ধ্য 

বৃহল্লাঙ্গ,ল; বিপুল লাঙ্গ,লচট্চটারবমধ্যে উপবেশন করি- 

লেন। তখন দীর্ঘনঞ্ধ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা বাপ্র 
গাত্রোখান করিয়া) হাউ মাউ শর্ষে বিতর্ক আরম্ভ করি- 

লেন। 

দীর্ঘনথ মহাশয় গঞ্জনান্তে বলিলেন, “ হে ভদ্র ব্যাঘ্- 
গণ! আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ 

দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্তব্য যে বক্তু- 
তাটি নিতান্ত মন্দ, মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, এব' বক্তা অতি 

গণ্ডমুর্খ 1৮ 

অমিতোদর । “আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতী- 

য়ের। অত স্পষ্ট করিয়! গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আ- 
পনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন ।” ৰ 

দীর্ঘনখ। .*যে আজ্ঞা । বক্তা অতি সত্যবাদী, 

তিনি যাহা! বলিলেন, তাহার মধো, অধিকাংশ কথ! অপ্রা- 

কৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া ষায়। তিনি 
অতি সুপণ্তিত ব্যক্তি । অনেকেই মনে করিতে পারেন 
ধে, এই বন্তৃত!র মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই । কিন্ত আ- 
মর! যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া! উচিত । 

তবে বক্তর্তার সকল কথায় সন্মতি প্রকাশ করিতে পারি 
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না । বিশেষ, আদৌ মন্ষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাঁকে বলে, 
বক্তা তাহাই অবগন্ত নহেন । ব্যান জাতির কুলরক্ষার্থ 
যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে ঈমাপন সহচরী করে, 
(সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। 

মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে 1 মানুষ শ্বভাবতঃ দুর্বল 

এবং প্রভূভক্ত । সুতরাং প্রশ্তত্যক মন্তুষ্যের একংটি প্রভু 
চাহি। সকল মন্ুষ্যই এক২ জনজ্লীলোককে আপন 

প্রভূ বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাঁকেই তাহারা বিবাহ 
বলে। যখন তাহার! কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভুনিয়োগ 

করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায় । 
সাক্ষীর নাম পুরোহিত । বৃহল্লাঙ্গ,ল মহাশয় বিবাহ মন্ত্রের 

যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্থ এই 
শী 

পুরোহিত । “বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী 

হইতে হইবে ? 

বর। “আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এরই স্ত্রীলোক- 

টিকে জন্মের মত আমার প্রতুত্বে নিযুক্ত করিলাম 1, 

পুরো । «আর কি?, 

বর। *আর আম জন্মের মত ইহার” শ্রীচরণের 
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গোলাম হইলাম । আহার দোগানের তার আমার উপর; 

--খাইবার ভার উহার উপর ।” 

পুরো । (কন্যাতি প্রতি) “তুমি কি বল? 

কন্যা । “আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভূত্যটিকে গ্রহণ করি- 
লাম। যত দ্বিন ইচ্ছা হুইবে, চরণসেব1। করিন্তে দিব । 

মে দিন ইচ্ছা না হইবে, স্র্দিন নাতি মারিয়। তাড়াইয়। 

দিব ।? 

পুরো । শুভমস্ত ।? 

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে। যথা মুদ্রাকে 
বক্তা মন্গষাপুজিত দেবতা বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন? কিন্তু 
বাস্তবিক উহা দেবতা নহে । মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র। 

মন্্ষ্যেরা অত্যন্ত বিষস্রিয়; এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহ- 
জন্য যত্রবান। মন্ুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানির৷ আমি 

পুর্বে বিবেচনা করির়াছিলাম বে “না জানি মুদ্রা কেমনই 
উপাদের সামগ্রী; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে, 

হইবে |” একদ]। বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে 

হত করিয়া ,ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্বমধ্যে 

কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম । পইবামাত্র উদরসাৎ করি- 
লাম। পর দ্রিবস আমার উদ্রের পীড়া উপস্থিত হইল । 

সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে দংশয় কি?” 
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দীর্ঘনখ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য 
ব্যান্ব মহাশয়েরা উঠিয়া ব্ৃতা করিলেন। পরে, সভা- 
পতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন; 

“ এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয় কর্ম্মের সময় 
উপস্থিত । বিশেষ, হরিণের প!ল কথন্ আইসে, তাহার 
স্থিরতা কি? অতএব দ্রীর্ঘ বন্ুত করিয়া কালহুরণ 
কর্নব্য নহে। বক্ততা অতি উত্তম হইয়াছে--এবং বৃহ- 

লংঙ্গল মহাশয়ের নিকট আমর! বড় বাধিত হইলাম । 
এক কথা এই বলিতে চাহি, যে আপনারা ছুই দিন যে 

বক্তা শুনিলেন, তাহাতে অবশা বুঝিপ্না থাকিবেন যে, 

মনুষ্য অতি অসভ্য পশু । আমরা অতি সভ্য পশু । 

স্তরাঁ আমাদের কর্তব্য হইতেছে ঘে আমরা মনুষ্যগ- 

ণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদি- 

গকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই 
স্বন্দরবনভূমিডে প্রেরণ করিয়াছেন | বিশেষ, মানুনের 

সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুশ্বাদ হইতে 

পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধর $দতে পারে । 

কেন না সভ্য হইলেই ত্াহার। বুঝিতে পারিবে থে ব্যাস্ত 

দিগের আহরার্থ শরীরদান করাই মন্ুষ্যের কর্তবা | এই 
র্প সা আমরা শিখাইতে চাই । অতএব আপ" 
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নারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন । ব্যাঘদিগের কর্তব্য 

ঘে, মন্ফ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন 

করেন |” 

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া 
লাঙ্গ'লচট্চটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভা- 

পতিকে ধন্যবাদ প্রদানানত্তর ব্যাঘদিগের মহাসভা ভঙ্গ 

হইল । তাহারা যে ঘথায় পারিলেন, বিষয় কর্মে প্রয়াণ 
করিলেন। 

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি 
পার্থে কতকগুলিন বড়২ গছ ছিল। কতকগুলিন বানর, 

তদুপরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিরা, 

ব্যঘ্দিগের বন্ৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রো! সভাভূমি 
ত্যাগ করিয়! গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়। অন্ত 

বানরকে ভ্বকিরা কহিল; “ বলি, ভায়া ডালে আছ?” 

দ্বিতীয় বানর বলিল, “ আজ্ঞে, আছি 1, 
প্রথম বানর । “এ আইস, আমরা এই ব্যাঘ্দিগের 

বক্তৃতার সম'লোচনায় প্রবৃত্ত হই ।” 
দ্বি, বাঁ । « কেন?” 

প্র, বা। “ এই. বাঘেরা আম.নিগের চিরশক্র। 
আইন, কিছু নিন্দা করিয়। শক্রত1 সাধা যাউকি ৮ 
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দি, বা। “ অবশ্য কর্তব্ায। কাজটা আমাদিগের 
জাতির উচিত বটে 1” 

প্র,বা। আচ্ছা, তবে দেখ গ্বীঘেরা কেহ নিকটে 
নাই ত?” 

ছবি, বা। “না । তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়া বলুন 1” 

প্র,বাঁ। «সেই কথাই ভাল । নইলে কিজানি, 

কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, মার আম'কে 

ভোজন করিয়া ফেলিবে |” 

দ্বি,বা। 4 বলুন কি দোষ!” 

প্র,বাঁ। “প্রথম, ব্যকারণ অশুদ্ধ । আমরা বাঁনর- 

জ!তি, ব্যাকরণে বড় পণ্তিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমা- 

দের বাছুরে ব্যাকরণের মত নহে 1” 

দ্বি,বাঁ। ;*তার পর” . 

প্র, বা। £ ইহাদের তীষা বড় মন্দ ।” 

দ্বি) বা। “হ1; উহার! বাঁছরে কথ করু না! 
প্রঃ বা। “এ ষে অমিতোদর বলিল, “ব্যাত্বদিগের 

কর্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগের সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভে জন 

করেন», ইহা» ন| বলিয়! যদ্দি বলিত; “অগ্রে মগ্মুষ্যদিগকে 
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ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাঁহ1 হইলে সঙ্গত 
হইত 1 

দ্বি,বা। “সন্দেহ কি--নহিলে আমাদের বানর 

বলিবে কেন 8” 

প্র,বাঁ। “কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথা 

বলিতে হয়, তাহ! উহারাঁ জাঙ্গে না। বন্ৃতায় কিছু 
কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লম্ষ ঝম্ফ করিতে হয়ঃ ছুই 
একব।র মুখ ভেঙ্গাইতে হয়; ছুই এক্ বার কদলী ভোজন 

করিতে হয়ঃ উহাদের কর্তব্য, আমাদের কাছে কিছু 

শিক্ষা লয় ।+ 

ছি, ব। “আঅ।মাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহার 

বানর হইত, ব্যাঘু হইন্ত না1, 

এমগ্ত'সময়ে জারে! কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া 
উঠিল। এক বানর বলিল, “আমার বিন্চেনায় বন্কৃতার, 
মহাদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্থুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা 

আবিষ্কৃত জআ্মনেক গুলিন নূতন কথা বলিরাছেন। সে 

সকল কথা কোন গ্রস্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পৃর্ব্ব- 
লেখকদিগের চর্ব্বিতচর্ধণ নহে, তাহা! নিতাস্ত দৃষ্য। 

আমর] বানর ভ্রান্তি, চিরকাল চর্কিতচর্ণ করিয়া বানর- 
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লোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়! আদিতেছি_-ব্যাপ্রাচাধ্য যে ভাহ। 

করেন নাই, ইহা মহ! পাপ।» 
তখন একটি রূপী বানর বলিয়াঞ্উঠিল, «“ আমি এই 

সকল বন্ভৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়। 
বাহির করিতে পারি । আমি হাজার এক হ্থানে বুঝিতে 

পরি নাই । যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অক্ীত্রঃ তাহা 

মহাদোষ বই আর কি?” 

আর একটি বানর কহিল, «“ আমি বিশেষ কোন 

দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখ- 

ভঙ্গ করিতে পারি) এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়! 'আ- 

পন সভ্যত! এবং রমিকতত। প্রচার করিতে পারি 1” 

এইরূপে বানরের ব্যাস্রদিগের নিন্দাবাঙ্গে প্রবৃদ্ত র- 
হিল। দেখিয়। এক স্থলোদর বামব বলিল, যে “আমর 

স্বরুপ দিন্দাবাদ করিলাম তাহ।তে বৃহলাস্থল বাসায় গিয়া 

।সরিয়া থাকিবে আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।” 



ইংরাজন্তোত্র 

(মহাভারত হইতে অন্ুবাদিত) 

হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে গ্রণাম করি । ১ 

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, বহুল 
সম্পদ্বুক্ত; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমষ।কে প্রণাম 
করি। ২॥। 

তুমি হর্তা_শত্রুদলের; তুমি কর্ভী--আইনাদির; 
তুমি বিধাতা--চাকরি প্রভৃতির । অতএব ছে ইংরাজ! 
আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৩॥। 

তুমি সমরে দিব্যান্ত্রধারী--শিকারে বল্লমধারী, বিচা- 

রাগারে অপ্ধ ইঞ্চি পরিমিত বাসবিশিষ্ট বেত্রধ'রী, আ- 
হারে ক'টা চামচে ধারী; অতএব হে ইংরাজ ! আমি 
তোমাকে প্রণাম করি। ৪ || 

তুমি একরূপে রাজপুবী মধ্যে না করির! ০ 

কর; আর একরূপে পণ্যবীধিক! মধ্যে বাঁণজ্য কর; আর 

একরূপে কাছাড়ে চার চাস কর; অতএব হে ত্রিমুর্তে! 

আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৫11 

তোমার সন্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ; 

তোমার 'রজোগুণ তোমার ক্কত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ; তো- 
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সার তমোগুথ তোমার প্রণীত ভারতবষাঁয় সন্বাঁদ পত্রা- 

দিতে প্রকাশ ।- অতএব হে জিগুণাম্মক! আমি ত- 

মাকে প্রণাম করি । ৬।। 

তুমি আছ», এই জন্যই ভুমি সত! তোমার শক্রর। 

প্শক্ষেত্রে চিৎ; এবং তুমি উমেদ।র বঙ্গের আনন্দ; অহ 

এব ছে সচ্চিদানন্দ। তোমাক্ষে আমি গ্রাণাম করি। ৭1 

ভুমি ত্রহ্গাঃ কেন না তুমি প্রজাপতি : তুমি বিস্ষু, 

কেন না কমল তোমার 'প্রতিই কৃপা করেন; এবং তুঙ্ি 

মহেশ্বর) কেন ন! তোমার গৃহিণী গৌবী । অভঞএব হ্কে 

ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৮।| 

তুমি ইন্দ্র, কামান তোম!র বজ্র: ভুমি চক্র, ইনকম 

টেক্স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, রেইলওরে ০তোমার 

গমন, ভুমি বরুণ, সমুদ্র ম্তোম।র র!জ্য; অতএব ছে ইং 

রাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৯।। 

তুমিই দির্ধুকর তোমার আলোকে আমাদের 'অজ্ঞা- 

নান্ধকার দূর হইতেছে; তুমিই অগ্নি, কেন না, সব খাও 3 
তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের | ১০ ॥| 

তুমি €বদ; আর খকৃযজুষাদি মানি না তুমি স্মৃতি__ 

মন্বদি ভুলিয়& গিয়াছি;) তুমি দর্শন ন্যায় মাংস 
গা 
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প্রভৃতি তোমারই হাত । অতএব হে ইংরাজ! তোমাকে 
প্রণাম করি । ১১ ।। 

ছে শ্বেতকান্ত% তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশুভ্র 

মহাম্মশ্রশৌোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হই- 
রাছে, আমি তোমার স্তব করিবঃ অতএব হে ইংরাজ! 
আমি স্তোম।কে প্রণাস কবি । ১২ || 

তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত কষ্ণশুত্রাদি নান! 

বর্থশোভিত, অতিবত্রবঞ্রিন, ভম,ক মেদ মাজ্ভিত; কু- 

স্তলাবলি দেখিয়া! আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার 

স্তব করব: অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম 

করি । ১৩।। | 

তুমি কলিকালে গোৌরাঙ্গবতার, তাহাব সন্দেহ নাই । 

হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চুড়াঃ পেপ্ট,লন ৫সউ 

ধড়া-_আর-হুইপ সেই মোহন মুবলী--অতএব হে গো 
পীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । |: 

হে বরদ। আমাকে বর দাও । আমি শাম্ল। মাতার 

বধিরাঁ তোমার পিছু২ বেড়াইব-তুমি আমাকে চাকরি 

দ[ও। আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৫।। 

হে শুতস্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার 
খোধীমোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা ছিব, তোমার 
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মন রাখা কাঁজ করিব--আমায় বড় কর, আমি তো" 

মাকে প্রণাম করি। ১৬॥। 

হে মানদ_-আমায় টাইটল দাও, খেতাঁব দ1ও, খে- 
লাত দাও;--আমাকে তোমার প্রসাদ দাও--আমি তো 

মাকে প্রণাম করি। ১৭ ।। 

হে ভক্ত বসল! আমি £তামার পাত্রাবশেষ ভোজন 
করিতে ইচ্ছা করি--তোমার করস্পর্শে লোক মগ্ডলে মহা 

মানাম্পদ হইতে বাসনা করি, তোমার স্বহস্তলিখিত 

ছুই একখান পত্র বাঝ্সমণ্যে রাখিবার স্পর্ধা করি-- 

অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি শ্রদন্ন হও; আমি 
তোমাকে প্রণাম করি । ১৮ || 

হে অন্তর্ধামিন! আমি যাহা কিছু- করি, তোমাকে 

ক্রলাইবার জন্য । তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান 

করি; তুমি পরোপিকরী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি 
ইনি বিদ্বান্ বর্িবে বলিয়া! অমি লেখা পড়া করি। অত- 
এস হে উতরাজ! ভুমি আমাব প্রতি প্রসন্ন হও । আমি 
তোমাকে প্রণাম করি । ১৯ || / 

আঁমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্পরি করিব; তোমার 

প্রীভার্থ স্কল করিব; তোমার আজ্ঞামত টাদা দিব, তুমি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২৪॥। 
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হে সৌম্য! যাহ! তোমার অভিমত; তাহাই আমি 

করিব। আমি. বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চ্্ম! দিব, 
কাট চাম্চে ধরি'ব, টেবিলে থাইব-_তুমি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২১। 

হে মিষ্টভাষিন ! আমি মাতৃভ।ষা ত্যাগ করিয়া তো- 
মার ভাষা কহিব; পৈতৃকধন্দন ছাঁড়িয়। ব্রাঙ্গধর্্মাবল্বন 

করিব; বাবু নাম বুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হও ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২২ || 

হে স্থভোজক ! আমি ভাঁত ছাড়িয়াছি, পাউরুটি খাই; 

নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না; কুদ্কুট আ- 

মার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে 

রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২৩॥। 

আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব, 

জাতিভেদ উঠাইয়া দিব--কেন না তাহ হঈলে 
আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব 1হ ইতরাজ। 

আমার প্রতি প্রসন্ন হও । ২৪) 

হে সর্ধদ ! আমাকে ধন দাও, মান দ1ও, যশঃ দাও; 

--আমার সর্্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকগি 

দাও, রাঁজ! কর, রায়বাহাছুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, 

আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫ এ 

০ | সম শী 
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যদি তাহ! ন1 দাও, তবে ক্মামাকে ডিনরে আট্হোমে 

নিমন্ত্রণ কর; বড়২ কমিটির মেস্বর কর? সেনেটের মেশ্বর 

কর, জুষ্টিস্ কর, অনরারী মাজিপ্ররেট ঈর, আমি তোমাকে 
প্রণাম করি । ২৬! - 

আমার স্পীচ শুন, আমার এশে পড়; আমায় বাহবা 
দাও, আমি তাহা হইলে এমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও 

গ্রাহ্থ করিব না । আমি তোমাকেই প্রণীম করি । ২৭।! 

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন! আমি তোমার দ্বারে 

ঈাড়াইয়। "থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও । আমি 
তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাঁকে মনে রাখি ও । 
ভে ইংরাজ ! আমি তোমাকে কোটি২ প্রণাম করি । ২৮॥ 

বাবু । 

জনমেজয় কহিলেন; হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন 

যে, কলিধুগে বাবু নামে এক প্রকার মন্ষ্যেরা পৃথিবীতে 

আবির্ভত হুইবেন। তাহার! কি প্রকার মনুষ্য হইবেন 

এবং পৃথিবীতেঃজন্মগ্রহণ করিয়! কি কাধ্য করিবেন, তাহ! 
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শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ 
করিয়! সবিস্তাঁরে বর্ণন করুন । 

বৈশম্পায়ন কঙ্িলেন, হে নরবর, আমি সেই বিচিত্র- 

বুদ্ধি, আহারনিদ্রীকুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আ- 
পনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চস্মাঅলঙ্কৃত, উদারচ- 

রিত্র, বহুভাষী; সন্দেশশ্রিন্ন বাকুদিগের চরিত্র কীন্তিত 

করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাঁজন্, যাহারা 

চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্রিতকুস্তল, এবং মহাপাছক, 

তাহারাই বাবু। ধাহার। বাক্যে অজেয়, পরভাষাপার- 

দশ্শখ, মাতৃভাষাবিরোধী, তাহারাই বাবু। মহারাজ! 
এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিতবন যে, তাহারা 

মাতৃভাষায় বাঁক্যালাপে অসমর্থ হইবেন । যাহাদিগের 

দশেক্ছিয় প্রকুতিস্থঃ অতএব অপরিশুদ্ধ, ধাহাদিগের কে- 

বল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তীহারাই বাবু । 
ধাহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুদ্বকৃষ্টের ন ন্যায় হন 

লেও পলায়মে সক্ষম)_ হস্ত ছুর্ব্বল হইলেও লেখনীধা-' 

রথে এবং বেতনগ্রহণে সুপটুঃ- চর্ম কোমল হইলেও 

সাগর পারনিন্মিত দ্রব্য বিশেষের প্রহার সহি; ধাহাদি- 

গের ইক্ড্রি়মাত্রেরই এরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, 
ক্াহারাই 'বাবু। ধাহ,র। বিন! উদ্দোশ্তে সৃঞ্চয় করিবেন, 



লোকরহ্শ্ত | ৩৪ 

সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বি- 
দ্যাধ্যরনন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন ছুরি করি- 
বেন, তাহারাই বাবু। 

মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে । যাহারা কলি 

যুগে ভারতবর্ষের রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে 

খ্যাত হইবেন, তাহাদ্িগের ন্তিকট “ বাবু” অর্থে কেক্সুণী 

বা বাজার সরকার বুঝাইবে। নির্ধন দ্িগের ছ্ষিকুটে 

“ বাবু” শবে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝ্াইবে । ভূত্যের নিকট 

“বাবু” অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পুথকৃ, কেবল 

ব।বুজম্ম-নির্বাহাভিলাধী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন । 

আমি কেবল তীহ্বাদ্দিগেরই গুণকীর্তন করিতেছি । যিনি 

বিপরীতার্থ করিবেন, তাহার এই মহাভারত শ্রবণ নিচ্ষল 

হইবে। তিনি গো জন্ম গ্রহণ করিয়। বাবুদিগের ভক্ষ্য 

হইবেন । - 

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগন্ত্যের ন্যায় সমুদ্র- 

স্দদী বরুণকে ৫খাষণ করিষ্েন, স্কাটিক পাত্র ইহাদিগের 

গঞুষ। অগ্নি ইহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন--“ তা- 
মাকু* এবং « চুরট” নামক ছুইটি অভিনব খাণডবকে 
আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকি- 

বেন। ইহাদ্িগের যেমন মুখে অগ্নি) তেমন্দি জঠরেও 
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অগ্নি জলিবেন। এবং রাজি- তৃতীয় প্রহর পর্য্যস্ত ইহা- 

দিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জলিবেন। উহাদিগের 
আলোচিন্ত সঙ্গীতে "এবং কাঁব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। 

তথার তিনি «মদন আগুন” এবং “মনাগুন”৮ রূপে পৰি. 

ণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতে ইহাদিগের 

কপশলেও অগ্নিদেব বিরাজ ধকরিবেন। বায়ুকেই ইহারা 

ভক্ষণ ক্করিবেন--ভদ্রতা করিয়। সেই দুর্ধর্ষ কার্ষের নাম 
রাখিবেন। “ বায়ুসেবন 1৮ চন্দ্র ইহাদের গুহে এবং গ্রহের 

বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন--কদাপি অবগুগঠনা- 

ব্ুত। কেহ প্রথমরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষরাত্রে 
শুকুপক্ষের চক্র দেখিবেন, কেহ তদ্িপরীত করিবেন । 

স্র্যা উহাদ্িগকে দেখিতে পাইবেন না । যম ইহাদিগকে 

ভুলিয়া খাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমাবদিগকে উহাব 

পুজা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম 

হইব “আস্তাবল 1” 

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিনি কবারসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে 
দগ্ধ কোকিলাহারী, ধাহার পাপ্তিত্য শৈশবাভ্যন্ত গ্রন্থগত, 

মিনি আপনাকে অনস্তজ্ঞানী বিবেচনা! করিবেন, তিনিই 

বব। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন নাঃ অথচ কাব্য- 
পাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারমৌধিতের চীহ- 
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কার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা! করিবেন, যিনি আপ- 
নাকে সর্ধজ্ঞ এবং অভ্রান্ত বলিয়। জানিবেন; তিনিই বাবু। 

যিনি রূপে কাষ্ঠিকেয়ের কনিষ্ঠ, *্গুণে নিগুণ পদার্থ, 

কর্মে জড়ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু । 

ঘিনি উতৎসবার্থ ছর্গাপুজ1! করিবেন, গ্রহিনীর অনুরোধে 
লঙ্ষ্মীপুজ! করিবেন, উপগ্ৃহিশীর অন্গরোধে সরস্বতী পুজা 

করিবেন, এবং পাটার লোভে গঙ্গাপুজা করিবেন; তিনিই 
বাবু। ধাহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, 

পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দগ্ধ, তিনিই বাবু। 

যিনি মহাদেবের ভুলা মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজা! সি- 
স্মক্ষু, এবং বিঞুবর তুল্য লীলা-পটু, তিনিই বাবু । হে 
কুরুকুলভুষণ! বিষুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সা- 
দুশ্য হইবে । বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাদের লক্ষী এবং সরন্ব হী 

উভয়ই থাকিবেন। বিষুণ্র ন্যায়, উহীরাঁও অনন্ত শয।- 
শারী টার! বির ন্যান্স ইহীদিগেরও .দশ আঅব- 
তার--যথা ফ্েরাণী, মাইর, ব্রাহ্ম, মুসন, ভাক্তার, উ- 

কীল, হাকিম, জমীদ।র, সম্বাদপত্র সম্পাদক*এবং নিষ্কর্মমা | 

বিষ্ণুর ন্যায় ইহারা সকল অবতারেই অমিতবল পরাক্রম 
অন্গুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অ- 

সুর দপ্তরী:ঃ মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র; ্েগ্যন মাষ্টার 
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অবতারে বধ্য টীকেটহীন পথিক; ব্রাক্ষাবতাঁরে বধ্য চাল- 
কলা প্রত্যাশা পুরোহিত ; মুতলুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক্ 

ইংরাজ; ডাক্তার অবদ্ধারে বধ্য রোগী; উকীল অবতারে 
বধ্য মোয়ান্কল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী ; জমীদ্ার 

অবত্তারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক 'অবতারে বধ্য ভদ্রলোক 

এবং নিষ্ন্্।বতারে বধ্য পুক্করিরণীর মৎস্য । 

মহারাজ? পুনশ্চ শ্রবণ কক্ষন। বাহার বাক্য মনো- 

মধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহ, 

তিনিই বাবু। বীহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, 
পৃষ্ঠে শতগুণ, এবং কার্ধ্কালে অদৃশ্য, তিনিই বাঁবু। 
যাহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধো, যৌবনে বোত লমধোঃ 

বার্ধকো গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু । যাহার ইঞ্টদে- 

বতা ইংরাজ, গুরু ত্রাঙ্গধর্্মবেতী, বেদদ্ধেষী সম্বাদ পাত্র, 

এবং তীর্থ “ন্যাশানেল থিয়েটর,» তিনিই বাবু । যিনি 
মিশনরির নিকট গ্রীষ্টিয়ান, তেশবচন্দ্রের, নিকট ব্রাহ্ম, 

পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের (নিকট নাস্তিক; 

তিনিই বাবু । ঘিনি নিজগৃহে শুধু জল খান, বন্ধু গৃহে 
মদ খান, বেগ্তাগুহে গালি খান, এবং যুনিব সাহেবের 
গৃছে গলা ধাক্কা খান, তিনিই বারু। যাহার শ্নানকালে 
তৈলে দ্বণা,? আহারকালে আপন অস্কলিকে দ্বণঠ্ এবং 
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কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে দ্বগা, তিনিই বাবু । খাঁ- 
হার যত্ব কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, 

ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীছ্ছত, এবং রাগ কেবল 

সদ্গ্রন্থের উপর,নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু। ৰা 
হে নরনাথ! আমি ধাঁহাদিগের কথা বলিলাম; তীহ- 

দিগের -মনে২ বিশ্বান জন্মিযিবক যে আমরা তাম্থুল চর্বণ 
করিয়া, উপাধাঁন অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা ক- 

হিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার 
করিব। 

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙগব! বাবুদিগের জঙ্ব 

হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন । 

হার্দভ | 

হে গর্দভ )আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভো- 

জন করুন। ১। 

আমি বহুযত্বে, গেবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল 

হইতে, নবজলকণানিষেকন্ুরতি তৃণাগ্রভাগ সকল, আহ- 

রণ করিয়া ফ্লানিয়াছি, আপনি সুন্দর ব্দনমস্ডলে গ্রহণ 
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করিয়া, মুক্তানিন্দিত দস্তে ছেদন পূর্বক আমার প্রতি 

কপাবান্ হউন। | 
হে মহাভাগ! আপনার পুজ। করিব ইচ্ছ! হইয়াছে, 

কেন না আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই । অতএব 
হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পুজা! গ্রহণ করুন্। 

আমি পুজ্য ব্যক্তির অল্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নান! 
দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়! দেখিলাম, আপনি 

সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পুক্তা করি 

তেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ। আমারও পুজা গ্রহণ 
করুন্। 

হে গর্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র । বেখানে 

সেখানে তোমারই বড় পদ, দেখিয় থাকি। তুমি উচ্চা- 

সনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, মোটা২ ঘাসের 

আঁটি খাইম্না থাক। লোকে তোমার শ্রবণেক্দ্রিয়ের প্র- 
শংলা করে। 

তূমিই বিচারাঁসনে উপবেশন করিয়1, মহাকর্ণদ্বয় ইতত- 
তঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে 

পাইয়], উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাবারস তন্মধ্যে 

ঢ।লিয়া দিতেছে । তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিস্খে অভিভূত 

হইয়া নিদ্রা গিরা থাক । 



লোকরহুল্ভাঁ উস, 

হে বৃহন্ুও! তখন'সেই কাব্যরসে আর্রীভূত হইয়া» 
তুমি দয়ামর হইয়া, অম্মীম দয়ার প্রভাবে রামের-দর্রস্থ / 

শ্তামকে দাও, শ্যামের 'অর্কস্থ কাঁনাইকে দাঁওঃ তোমার.£ 

দ্র।র পার নাই। . 

হে রজকগৃহভূষণ ! কখনও দেখিয়াছি, ভুমি লাঙ্গুল 

সঙ্গোপন পুর্বক কাষ্ঠাসঙ্জে উপবেশন করিয়া, সরস্বতী- 

মণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দভলোক প্রাপ্তির উ" 

পায় বলিয়া দ্রিতেছ । বালকের! গদ্দভ লোকে প্রবেশ 

করিলে, “প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল” বলিয়া, মহ! গঙ্ছন 

করিয়া গাক। শুনির! আমরা ভয় পাই । 

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুম্পাঠীমধ্যে কুশাসনে 
উপবেশন করিয়া, তৈলনিষিক্ত ললাটুপ্রান্তরে চন্দনে 

নদী অক্কিভ করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও । তোমার 

কৃত শান্সের [ব্যাপ্যা শুনিয়া আমবা ধন্য২ করিতৈছি । 

অতএব হে )মহাপশো! মামার প্রদত্ত কোমল তৃপাস্কৃর 

ভোজন কর। 

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কপা-তুমি নহিলে আর কা 

হারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখ- 

নও ত্যাগ ঞ্করেন না) কিন্ত তুমি তাহাকে" বুদ্ধর গুণে 
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সর্ধদাই ত্যাগ করিয়] থাক। এই জন্যই লক্ষ্মীর চঞ্চল্য 
কলঙ্ক । অতএব হে জ্পুচ্ছ! তৃণ ভোজন কর। 

তুমিই গায়ক । 1 খষভ, গান্ধার, গ্রভৃতি সপ্ত- 

স্থুরই তোমার কণ্ঠে। জন্যে বহকাল, তোমার অনুকরণ 

করিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাণিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস 

করিয়া, ভোমাঁব মত স্বর পায় থাকে । হে ভৈরবকণ! 

ঘাঁস খাও। 

তুমি বহুকাল হইতে পথিবীতলে বিচরণ করিতেছ । 

তুমিই রামায়ণে রাজা দশরপ, নহিলে রাম বনে যাইবে 
কেন? তুমি মহাভারতে পাগুপুত্র যুধিষ্ঠির নহ্িলে পাব 
পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন? তুমি কলবুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ 

সেন রাজা ছিলে, নিলে বঙ্গদেশে মুনলমান কেন? 

তুমিই ব্রাহ্মপকুলে জন্মির, ধরন্মশাস্ত্র গ্রণস্সন করিয়।- 

ছিলে, সন্দেহ নাই, নছিলে নবমীতে লাউ খাইতে নাই 

কেন? তুমিই আলঙ্কারিক,' সাহিভ্াদর্পণাদি স্োমারই 

সৃষ্টি । কিপ্িৎ ঘাস খাও । 

তুমি স্থকবি--কাদম্বরী, বাসবদত্তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট, 

জগন্নীন্য কাব্য ভোমারই প্রণীত । কৃষ্ণের সভায় 

থাকিনা, তুমিই বিদ্যান্ুন্দরাদি প্রণয়ন করিয়াছিলে, স- 
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ন্দেহ নাই । নহছিলে এজন্সে তাহাতে তোমাৰ এত জ্রীতি 

কেন? 

তুমি নানা রূপে; নানাদেশ* আলো! করিরা, যুগে২ 

প্রত্তিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ত্রজ্মার বরে, 

তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে 
লোমশাবতার! আমার সম্পীহত কোমল নবীন তৃণাস্কুর 

সকল ভক্ষণ কর, আমি আহুলাদিত হইব । 

হু মহা পৃষ্ঠ ! তুমি কখন রাজোর ভার বহ, কখন পুস্ত 

কেব ভার বহু; কথন ধোপার গাটবি বহ। তে লোমশ! 

কোনটি গুরুভার আমায় বলিয়। দাও । 

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গ খাও, কখন গ্রন্থ- 

কারের মাথা খাও; হে লোমশ! কোনট স্থভক্ষ্য, অর্ধ্বা- 

চীনকে বলিয়। দাও । 

হে স্সন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হই- 

,ম্বান্থি। ভুমি ম) যখন গাছ তলায় দাড়াউরা, নববর্ষাসার- 
সিক্ত হইনে *থাক, ছুই মহাকর্ণ উদ্ধোথিত করিয়া, মুখ- 

চক্র বিনত করিরা, চক্ষু ছুটি ক্ষণে মুদ্দিত ক্ষণে উন্মেষিত 
করিতে করিতে ভিজিতে থাক,--তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে 

এব স্কন্ধে বন্ধারা বহিতে থাকে--তখন তোমাকে আমি 

বৃড় সুন্দর দেঁখি। হে লোকমনোমোহন! কিছু ঘাস খা। 
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বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শা 

বেগ দ্রেন নাই এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য 

তুমি বিদ্বান্ঃ এবং মোট না বছিলে খাইতে পাও না এ- 
জনা তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগ!ন কবি- 
তেছি; ঘাঁস খাইয়া স্থখী কর। 

যেমন ভগবান্ কুর্মনরূণ্?ে, পৃষ্ঠে পৃথিবী বহন করিরা- 
ছিলেন, ক্ুষ্ণরূপে অঙ্কুলিতে গিরিবহন করিয়াছিলেন, 
নাঁগরূপে, মস্তকে ধরণীর ভার বহন করিতেছেন, ভেমনি 

তুমিও পশু, পশ্ুরূপে মলিন ৰস্ের ভার বহন কর। 

অতএব তোমারও পুজা করিব--এই ঘান গ্রহণ কর। 

তুমি বিধাতার অনুগ্রহে এ | এবং জাতি- 

ধম্মবশ-তঃ সর্বদা গো্ীগণে পরিবৃত | পুচ্ছ চড়া হইতে 

স্থানান্তরে গিয়াছে বটে, কিন্তু আছে। রে মে গজ্জ 

করিলে, ওকি -বংশীরব? তুমি ভক্তের নিকট প্রকাশ 

রিয়া বল, আবার এ পৃথিবীতে অবতীর্ণছইলে কেন? ৪ 
তুমি আবার কি কংস শিশুপলাদি অন্তরের বধূ 

করিতে আসিয়া? কংস এখন আর নাই--তিনি একটি 

“সকার”, প্রাপ্ত হইয়া থাল! ঘটি বাটি ইভ্যাদিন্তে পবি- 

ণত হইয়াছেন__এবার তাহাতে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়া সখী 
হও। শিশুপাঁলের উপর তোমার রাগ আছে সন্দেহ 
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লাই কেননা শিশুপাল ইট মারিয়া সর্বদা তোমার অস্থি 

ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু হে মৃহাবল! আমার পরামর্শ শুন? 
তাহাদিগের শারীরিক আঘাত করিও না। তুমিযে 

সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হইয়! সপ্তাহে সপ্তাহে, তাহা" 

দ্রিগকে আপন বুদ্ধি দান করিতেছ, তাহাতেই শিশুপালের 

সর্বনাশ হউবে। 

অথব। তুমি কি আবার একট! কুরক্ষ্েত্রের যুদ্ধ 

বাধাইতে অবতীর্ণ হইয়!ছ? এবারকার যুদ্ধ শঙ্কে ন। 
শান্ত? 

হে গর্দভ। আমি অর্বাঁচীনঃ কি বলিতে কি বলিল!ম, 

তৃমি আমর উপর রাগ করিও না। যিনি জগতের আরাধ্য 

হিনি সকল ভূতেই আছেন; এজন্য আমি তোমারও 

পুজা করলাম । অন্য লোকে যদি মনুষ্য পুজা করিতে 

পারে, তে আমি তোমার পুজা না করি কেন? তুমি 

কি “98700 £06” ছাড়া ? 
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দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন । 

আমরা জ্ীজাতি, নিরীহ, ভাঁলমানুষ বলিয়। জাজি কালি 

আমাদিগের উপর বড় অন্রযাচার হইতেছে । পুরুষের 

এক্ষণে বড় স্পদ্ধা হইয়াছে, ভর্তুগণ স্ত্রীকে আর মানে না 

শ্রীলোকদিগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ট হইতেছে, কেহই 

আর স্ত্রীর আজ্ঞার ধশব্তী নহে । এই সকল বিষয়ের 

জুনিয়ম করিবার জন্য আমর স্ত্রীস্বত্বরক্ষণী সভা! সংস্থা- 

পিত। করিয়াছি । মে লসভার পরিচয় যদি সাধারণে সবি- 

শেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চারৎ 

প্রকাশ করিব। এক্ষণে বক্তব্য এই যে আমাদিগের 
স্বত্বরক্ষার্থ মতা হইতে একটি বিশেষ সছুপায় হইয়াছে । 

আমরা এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে” আবেদন পত্র « 

প্রেরণ করিয়াছি । এবং তৎসমভিব্যাহারে ভর্তশাসনার্থ 

একটি দাম্পত্য দগুবিধির আইনের পাঁওুলিপি প্রেরণ করি- 

রাছি। 

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের স্থষ্ট 
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হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন 

আইন হয়না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাস 
হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে ঞ্সবগভ করিবার জন্য 
আমি তাহা বঙ্গদশনে প্রচার করিলাম! অনেক বাবু 

লোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশে- 
ষতহ আইনের বাক্ষাল। অস্ত্রবাদ সচরাচর ভাল হয় না, 

এবং অ।ইন আদী ইংরাজিন্তেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং 

উহার বাঙ্গালা অন্থবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানেং ইংরাজির 

সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে) অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা 

ছুই পাঠাইলাম । ভরদা করি বঙ্গদশনকারক একবার 
আমাদিগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ভাগ 
কৃণ্রর! ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন । সক- 

লেই দেখিবেন ঘে এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই; 

সাবেক [4০৮ টৈ০। ২০0৮ কেবল লিপি বদ্ধ হইয়াছে 

মাত্র। 

ভীমভী অনতস্তন্দনী দাসী । 

্রীস্থত্ব রক্ষী মহাব সু দিব) । 
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লোকরহস্ত । ও 

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন । 

প্রথম অধ্যায় । 

স্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রহৃতির সুশাসনের জন্য এক 

বিশেষ আইন কর! উচিত, ঞই কারণ নিক্ের লিখিত মত 

আইন করা গেল। 

১ ধারা । এই আইন “দাম্পত্য দগুবিধির আইন” 

নামে খ্যাত হইবে । ভাঁরতবর্ধীয় ষে কোন দেশী বিবা- 

ভিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে। 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

সাধারণ ব্যাখ্যা । 

২ধারা। কোন জীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল 
অস্থাবর সম্পর্তি তাহাকে স্বামী বলা যায়। 

উদাহরণ । 

(ক) বাস্ক তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলাষায় না, কেন 

না যদিও সেসকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল 

নহে। 



৫৪ লোকরহস্ত । 

(০) 02৮05 80 006 17057)005, 100 (00021) ০৪7 
87019 0% 10011:061010, 8179 027022070০2 1106 &7১৯০- 

1019 01831909921 9: 20 ৮৮012), 25 100% 9107 

9015])12 2, 111 01 07617 0৯), 
(০) 167) 17) 06170977100 50800) 17951202 776 

ঘা1]1 ০1 01091] 0৯0, 810 10091927595, 

3, 4 ৮৮19 13 2 60501 10100 009 20010 91 
17০1১61% 10 2, 10১0800, 

17200012780070, 

1) 71917601000 00100095009 05৮৮ ০1 
18.091161070. 

4১ 5 00176 1000590502662) 15 2 886০ ০110029100৩ 

11700 10101) 10098) 01111019015 60019011021 51188001017 

00106090222, 1)79510903 1109. 

01741277518 111. 

01 1১510131010861)1(স 

9..1709 হারান ঠ0 ৮5111) 027013 ৪ 

1151)15- 01706] 0) 70705151008 00015 099৩ 216 : 

চাও) 11৮7190 সইযবিপত 

61070) 10795 199 9106] আ10]) 009 00৮ আন]]5 ০1 

% 1)99-10000) 07 11019) 009 0997 %2019১01 % 109৯৪৩, 



লোক্র্হশ্ ৷ 4৫ 

(খ) গোঁরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না যদিও গেক 
বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদ্দের একটু স্বেচ্ছামতে কাধ্য 
করিবার ক্ষমতা আছে । স্থতরা& তাহারা কোন স্সী- 
লোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে। 

(গ). বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কাধ্য 
করিতে পারেন না, এজনা গোরু বাছুরকে স্বামী না ব- 
লিয়৷ তাহাদিগকেই স্বামী বন্গ। যাইতে পারে । 

৩ধারা। যে স্বামীৰব উপর যেকজ্ীলোকের সম্পন্তি 
বলিয়া স্বত্ব 'জাছে, সেই জ্ীলোক সেই স্বামীর পত্রী না 
সী । 

অর্থের কথা । 

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাঁকে- হাঁ 

হাকে মারপিট করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে । 

৪ধারা। প্ুর্বজন্মকূত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়- 

শ্চিন্ত বিশেষকে বিবাহ বলে। 

তৃতীয় অধায়। 
দের কথা । 

৫ধারা । এই আইনের বিধান মতে অপরাধীদিগে 
নিম্নলিখিত দও হইতে পাঁরে। 

প্রথম । কয়েদ। 

অর্থাৎ শফ্যাগহের চারি ভিত্তির মধ্যে করেদ, অথব! 

বাটীর চারি (ভিত্তির মধ্যে কয়েদ। 
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কয়েদ ছুই প্রকার । 
(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত । 

(২) বিনা তিরঙ্কার । 

দ্বিতীয় । শব্যান্তর' প্রেরণ বা শধ্যাগৃহাস্তর প্রেরণ । 

তৃতীর পতীর দাসত্ব । 
চত্র্থ। সম্প্তদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাক বন্ধ । 

৬ধারা। এই আইনে « প্রাণদ ও” অর্থে বুঝাইবে, 

স্ত্রী বাপের বাড়ী কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়। যাইবেন, 

শন আসিতে চাহিবেন না । 

ভই 

হই 

৭ ধারা। ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিক্ললিখিত দও 

তে পারে ? 

প্রথম । মান। 

দ্বিতীয় । ভ্রকুটী। 

তীয় । অশ্রবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন । 
] 

চতুর্থ। গালি তিরস্কার | 
শি 

চতুর্থ অধ্যায় । 

সাধাবণ বজ্জিত কথা । 

»ধারা। জ্ীকুত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য 

বনা। 
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৯ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞান্ুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়! 
অপরাধ বলিয়। গণ্য হইবে না। 

১০ধারা । ইহা! ভিন্ন অন্য ক্লোন প্রকার ওজর ক- 

রিয়া কোন বিবাহিত "পুরুষ বলিতে পারিবেন না ষে 

আমি দাম্পত্য দগুবিধির আইনান্রসারে দণ্ডনীয় নই | 

পঞ্চম অধ্যায় | 
অপরাধের সহ্াক্ত।র বিধি । 

১১ধারা। যে কোন ব্যক্তি-- 

প্রথম । অন্য বাক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ 

করিতে প্রবৃত্তি দেয়, বা উৎসাহিত বা উদ্যক্ত কৰে 

দ্বিতীয় । বা ততসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় ব1 

সেই অপরাধ করার সময়ে তাঁহার সঙ্গে থাকে 

তবে বলা যায় ঘে এর অপরাধের সহায়ত! করিয়াছে । 

অর্থের কণা 1 

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্রীলোকও দাম্পত্য অপ- 

রাঁধেব সহায়তা করিতে পারে। 

উদাহরণ । 

(ক) রাম, কামিনীর স্বামী! যছু অবিবাহিত পুরুষ । 
ভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল । মদ্যপান একটি দাম্পত্য 

অপরাধ । যু, রামের সহায়তা করিয়াছে। 
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(খ)ট হরমণিঃ রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী । 

কামিনী যেরপে টাকা খরচ করিতে বলে সেনূপে খরচ 

না করিয়া) রাম হরমণির পরামশ্জে অন্ত প্রকার খরচ 

করিল। স্ত্রীর অনভিমত্তু খরচ করা একটি দাম্পত্য অপ- 

রাধ। হরমণি-তাহার সহায়তা করিয়াছে। 

১২ ধারা । যদ্দি কোন প্লিবাহিত পুরুষ কোন দা- 

ম্পত্য অপরাধে অনা বিবাহিত পুরুষের সহ।য়তা করে, তবে 

সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয় । কিন্তু ভাহার 

দও্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না। 

অর্থের কথা । 

এ ব্যক্তি ষেক্ট্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্ীকেই উপনুজ 
আদ!লত বলা যায়। 

১৩ ধাঁর।। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য 
অপরাধের সহায়ড্নী করিলে, তিরস্কার, ভ্রকুটী, এবং অশ্রু 

জর্যণ ও রোদনের দ্বারা দওনীয় মাত্র । 

বষ্ঠ অধ্যায় । 

স্্রী বিদ্রোহিতার অপরাধ । 

ধরা । (জন্গবাদক অক্ষম) 
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১৫ধার|। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ 

করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করায় সহায়ত। করে, 

তাহার প্রাণদও হইবে (অর্থাৎ জ্ত্রীঞঠাহাঁকে ত্যাগ করি- 

বেন) বা শয্যাগৃহ পৃথকু হইবে এবং তাহার খরচের 
টাক। জব হইবে। 

১৬ধাঁব | যে কেহ বন্ধুবর্গদক মুরবিৰ ধরিয়া বা সম্তাঁন- 

দিগকে বশীভূত করিয়া বা অনা প্রকারে জ্্রীর সহি বি- 

বাদ করিবার অভিপ্রযযে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে 

শা গৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং ভিরস্কাব, অশ্রবর্ষণ 

এবং রোদনের দ্বার! দণ্ডনীয় হইবে 

১৭ধারা। €ধুে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের 

প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পট্য। 

প্রথম অর্থের কথ! । 

স্্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র 
দর ব' আন্ুকুল* কৃরিলেই লম্পটা গণা হইবে । 

উদাহৰুখ। 

রাম কামিনীর স্বামী । বামা অনা এক যুবতী। বাঁ- 

হবার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর ব্লিপনা, রাম তাহাকে 

আদর কারে ব। তাহার হাত্তে মিঠাই দের । রাম বামার 

প্রতি আলক্ত ।$ 
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জর্দা কথ [ 

দ্বিতীয়, । স্বামীদ্িগঞ্ষে, নিষ্কারণে এ অন অপ- 
ব্লাধী বিব্চেনা করা, স্রীলোকদিগের অধিকার রহিল । 
আমি এ অপরাঁধ করি নাই বলিয়া কান স্বামী খালাস 
পাইতে পারিবে না। * 

“ অপরাধ করিয়াছে” বলিলেই এ তপরাঁধ সপ্রমাণ 
হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইন্তুব । 

অর্থের কথা । 

ভূতীর । নিক্ষারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপ 
বাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীন জ্্রীদিগের পল, 
বিশেষ রূপে বস্তিবে, অথবা ধাহাদদগের স্বামী কুৎসিত ব1 
প্রাটান, তাহাদিগের পক্ষে বঙ্ডিবে। যদ্দি কোন বুলনী 
নু! এ অধিকার চধহেন, ভবে তাহাকে অগ্রে গ্রমাণ কদিতে 
হইব, যে তিনি নিজে বদযষেজাজি, বা আবে মেষেঃ সা 
তিনি নিজে কদাকারা। 

১৮ধারা। যে কেহ লম্পট হইবে মে এই আইুমব 
লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দগুনীর হইবে এনং 
তু'তার অন্য দওগ হইতে পারিবে । 

সপ্তম অধ্যায় । 

পল্টন এবং নাবিকসেন! সম্বন্ধীর 
অপরু(ধ। 

১৯ধ।বাঁ। এ আইনে পলটন্ অর্থে ছেলের দল। 

লাবিক্ জেনা ঝি বউ। 

ডু 



৬৬ লোকরহস্ত । 

80. ৮1702502 19668 619 00701786000 01 57)0000 
1১5 % 5012 07 2, 09001866707 2 0150217697171-05 

51111 1১9 1191016 6০ 199 1১770151790 0) 8001907)6 224 
15275 20012705027 68002)8, 

01777017৮17, 

€)] 0 দাস 0753 40818377775 7009117৩110 

[74 9011141, 

21. 481) 29500171)]% ০110 60) 07৮07 10818102705 

15 01651775160 20 8001৮10] %338020017 26 8১৪ 
00872070018 01))0৮৮ 04 58001) 1)0051)22)05 85 

117৭) 9 05708500090 1)610ঘ 0: 19 

৮1010 9209 09070756 গহঠা 0097 10220000021 
(011 মে)০০, 

27:0024101,9 10 0%€7৮৮৮0 10% 51)0%% 01 811110011 ৮" 

111617 105 (20107) 0116 ০0678901076 17%1111 

8:010ম115 0£ 80) ৮০108, 

[1৯7১5 00 হ981866006 936050192 01 % 51007 

07067, 

22, /109০56 89 01100100007 07 20 015105111 

25508701% 5021] 10৩ [01518156005 17])7030777700156 

770) 17070 90:03 80 91911 2159 09 1581)16 0০9 ০০০- 

10701)00905 82)92)00 ০2 9 ৪9014)5)- 



লোকরহন্য ৷ ৭ 

২,ধারা । যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধৃকর্ভৃক 
গৃহিণীর প্রতি বিজ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার 

ও রোদনের ঘ্ব'র৷ দণ্ডনীয় হইবে, 

অষ্টম অধ্যায়। 

গৃহমধ্যে শাস্তি ভঞ্তুনের অপরাধ । 

২১ধারা। ছুই কিতাহার অধিক বিবাহিত বাক্তির 

জন-ত1 হইলে ষদি জনভাকারীদের নিয়েব লিখিত “কোন 

অভিপ্রায় থাকে তবে “ বেআইন মনের জনত।১” বলা 

যায়। 

প্রথম । যদি মদ্যপান করা কি অন্য প্রক!র দাম্পত্য 

অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে, 

দ্বিতীয় । যদি আশ্ষালন দ্বার পত্বীদিগকে আইন 

মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন 

করার অভিপ্রায়থাকে, 

তৃতীষ্ব। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্নের প্রতি 
বন্ধক হইবার আঁভিপ্রায় থাকে, 

১২ধার।। যে কেহ *“ বেঅআ।ইন মতের জনতার ব্যক্তি? 

হয়, সে কঠিন ডিরঙ্কারের সহিভ কর়েদ হইবে, অথব। 

সান অথবা আস্কারের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে । . 
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মদ্যপানের কথ। | 

২৩ধারাঁ। যেকোন জলবৎ গ্ব্য বোতলে থাকে, 
এবং কাঁচের পাতে পীন্ হয় তাহা অদ্য | 

১৪ধারা। উক্জরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে সেই মদ্য- 

পায়ী । 

অর্থের কথ। ! 

স্ এ দা স্বহ্স্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপাযী | 

»৫ধার!। *যে মদ্াপায়ী সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর 

শবাগুহের চাবি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তির. 
স্কার প্রাপ্ু হবে । 

হাঙ্গামার কথা । 

১৬ধারা যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, 

দে হাক্গামা কবে। 

»৭ধার[| |, যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার 

স'জ! মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোঁদন £ 
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বসন্ত এবং বিরহ । 

রামী। সখি, খুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাঁতলে উদন্ন 

হইয়াছেন; আইন আমর1 বসন্ত বর্ণনা করি। বিশেদ্ 
আমরা উভয়েই বিরহিণী; পূর্ববগামিনী বিরহিণীগণ চিব- 
কাল বসস্তবর্ণন করিয়া 'আসিয়াছেন, আইল আমরাও 

তাই করি। | 

বামী। সই, ভাল বলিয়াছ । আমরা বালিকা বিদযা- 

লয়ে লেখা পড়া শিখিম্া কেবল কুটনো কুটিয়৷ মরিলাঁম, 
আইস অদ্য কাব্যালোচন৷ করি । 

রামী। সই! তবে আরম্ত করি ।' সখি! খতুরাজ 

বসন্তের সমাগম হইয়াছে । দেখ, পৃথিবী কেমন অনি- 

রর্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন। দেখ, চুত লতা কেমন 

নব মুকুলিত-- -. 

বামী। বুক্ষে২ শজিনা খাড়া বিলম্বি ত-_ 

রামী। মলয় মারুত মৃদছ্২ প্রধাবিত-- 
বামী।* তদ্বাহিত ধুলায় দন্ত কিচকিচিত । 

রামী। দূর ছুঁড়ী--ওকি! শোন্। ভমরগণ পুশ্পের 
উপর ৭২ করিতেছে__ 

বামী। আাছিগণ ভাতের উপর ভল২ করিতেছে__ 
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রামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমন্থরে বুহু২ 

করিতেছে - 

বামী। গাজন তলায় ঢাকিগণ অষ্টমস্থরে চড়ং 

করিতেছে । 

রামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণন হয না। 

আমি শ্তামীকে ডাকি । আধ সই গ্তামি আমরা বসস্থ 

বর্ণনা করি । 

শ্যোমী আসিল) 

শ্তামী। আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা 

পড়া জানি না; একটু২ জানি মাত্র; আমি সকল বুঝিতে 
পারিব না-__ আমাকে মধ্যে২ বুঝাইয়! দিতে হবে। 

রামী। আচ্ছা! । দেখ সখি, বসস্ত কি অপুর্ব্ব সময়! 

কেমন চুতলতা সকল নব মুকুলিত-_ 

শ্তামী। সই, আবের গাছই দেখিয়াছি। আঁবের 
এলতা কোন গুলী? 

রামী। আবের লত! খআছে শুনিয়ছি কিন্ত কখন 

চক্ষে দেখি নাই। দেখি ন! দেখি; চুতলমতা ভিন্ন চুত 
বৃক্ষ কখন পড়ি নাই। বে চুতলতাই বলিতে হইবে-_ 
চুত বৃক্ষ বলা! ]ইবে ন1। 

শ্যামী। তবে বল। 
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রামী। চুত লিক! নব সুকুলিত হইয়া 

শ্যামী। সই! এই বলিলে চ্ত লতা--আবার লতিক! 
হইল কেন? 

বামী। আরও কিছু মিষ্ট স্ইল। চু ল্তিকা নব 

মুকুলিত হইয়। চারিদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে-_ 
বামী। ভ(ই, আবেদ বোল যে বসন্ত কালে চুইয়ে 

গিয়া কড়েয়া ধরে । 

শ্যাসী। বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ 

দেখে! ্ 

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া! 

ঝন্কার করিশ্তেছে, শুনিয়া আ'মাদিগের প্রাণ বাহির হই- 

তৈছে। 

" শ্যামী। আহা! সখি, সত্যই বলিয়।ছ। সই, ভ্রমর 
কাকে বলে? .. 

রামী। মর্ নেকি, তাও জানিস্নে? ভ্রমর বলে' 
ভোমরাকে । 

শ্যামী। ভোম্রা কোন গুলো ভাই? 

রামী। ভোঁম্রা বলে ভিম্রূল কে! 
শ্যানী। তা ভাই ভিম্রূল আবের বৌল দেখে 
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পাঁগল হয় কেন? ভিম্রূলের পাগলামি কেমন তর? "ওরা 

কিআঁবোল তাবোল বকে? 

রামী। কে বলেছে পাগল হয়? 

শামী । এ যেতুমি বলিলে “উন্মভ্ হইয়। ঝঙ্কাঁর 

৫০টি 

রামী । কোন্ শালী আক তোদের কাছে বসস্ত বর্ণন! 

করিবে । 

শযামী। ভাই রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা 
পড়া শিখেছ। আমি কম শিখেছি_ আমার বুঝাইষ। দিলেই 
ততহষ। সকলেই কি তোমার মত রসিকে? 

রামী। (মাহস্কারে) আচ্ছা, তবে শোন। ভ্রমরগণ 
মধুহলাভে উন্মন্ত হইয়া ঝঙ্ক'র করিতেছে । তাহাদিগের 
গুণ২ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে । 

শ্যামী। সই, ভোমরার ডাক “গুণ গুণ না! 
“ভো ভোন 

রাঁমী। টিবিরা বলেন “ গুণ, গুণ, 1? 

শর্াামী । তবে গু৭ গুণ ই বটে । তা, উহাতে আঁমা- 

দের প্রাণ বাহির হয় কেন? ভিম্রূল কামড়াইলে প্রাণ 

বাহির হয়ঝআঝত্রীনি, কিন্ত ভিম্বূল ডাকিলেও কি মরিতে 

হইবে? 
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রামী। এ পর্যাস্ত সকল বিরহিনীগণ গুণ২ রৰে 
ম্রিয়! আসিতেছে; তুই কি পীর যে মরবি না? 

বামী। আচ্ছা! ভাই, শান্সে যদি লেখে তনাহর 

মরিব। কিন্তু দিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ভিম্নূলের ডাকে 

মরিতে হইবে, না বোলতা। মৌমাছি গুব্রে পোকার ডাক 
শুনিলেও অন্তর্জলে শুইব ?ং 

রামী। কবিরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন। 
বামী। কবিদের বড় অবিচার । কেন, গুবরেপোক! 

কি অপরাধ করেছে? 

রাম্ী। তোর মর্তে হয় মরিস এখন শোন্। 

বামী। বল। | 

বামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গন 

করিতেছে । 

. শ্যামী। পঞ্চমস্বর কি ভাই? 

রামী। কোকিলের স্বরের মত । 

শ্যামী। আর কোকিলের স্বর কেমন 

রামী। ,পঞ্চম শ্বরের মত। 
শ্যামী। বুবিয়াছি। তার পর ৰবল। 

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়। পঃ*ম স্বরে গান 

করিতেছে ;'তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ জরং হইতেছে। 
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বাম্মী। আর কুরকড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমনকরে? 

রামী। ' মরণ আর কি, কু'ক্ড়োর আবার পঞ্চমন্যর 

কিলো? 

বামী। আমার অতেই অঙ্গ জর হয়। কুঁকৃড়! 
ডাকিলেই মনে হয় তে তিনি বাড়ী এলেই আমায় এ 

সর্ধনেশে পাকী বাধিয়া দিতেঞ্হবে । 

রামী। তার পর মলয় সমীরণ |. মৃদু মলয় সমী- 
রণে বিরহিণী সিহুরিয়। উঠিতেছে। 

শ্যামী। শীতে? 

রামী। না-বিরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে 

শীতল, কিন্ত আমাদের পক্ষে অগ্রিতুল্য। 
বাষী। সই, তা সকলের পক্ষেই । এই চৈত্র মা- 

সের দুপুরে রৌদ্রের বাভাস আগুনের হস্ক। বলিয়া! কাহার 
বোধ হয় না? ও 

রামী। 9 লো আমি সে বাতাসের কথা নলিতেছি 

না। 

শ্যামী। বোধ হস্স তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলি- 
তেছ। উত্তচুর বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমন 

নয়। 

রামী। বসস্তানিলম্পর্শে অঙ্গ সিহরিস্সা উঠে । 
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বামী। গায়ে কাপড় ন! থাকিলে উত্তু। র বাতাসেও 
গায়ে কাট। দিয়া উঠে। 

রামী। মর ছুঁড়ি, বসন্তকালে কি উত্তরে বাতাস 
বয়, যে আমি বসন্তবর্ণনায় উত্ত, রে বাতাসের কথা বলিব? 

বামী। উত্তরে বাতাসই এখন বয়। দেখ এখন 

কার যত ঝড় সব উভ্ত(ঢুর। আমার বোধ হয্স, বসন্ত 

বর্ণনে উত্তরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস 
আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়! পাঠাই, যে ভবিষ্যতে কবিগণ 

বসন্তবর্ণান মলয় বাতাস ভ্যাথ করিয়। উত্তরে ঝড়ের 
বণনা কহরন্। 

রামী। তাহাহুইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে? 
তাঁহার! কি লইয়া কাদিবে? | 

শামী । সখি, তবে থাক । এক্ষণে ভোঁমার বসন্ত 

ৰর্ণনা--উনুঃ উহঃ সখি ! মোলেম, মোলেম, গেলেম রে! 
গেলেম রে। 

[ভূমে পতন-চক্ষু মুদিত 

রামী। কেন, কেন, সই, কি হয়েছে"? হঠাৎ অমন 
হালে কেন?, 

শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়1) এ শুনিলে স্ব! 
গাছে কোকিল ডাকিয়াছে ৷ 

রাষী 1 সখি আশ্বস্তা হও, আশ্বস্ত 
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প্রণক ্ত শীঘ্রই আসিবেন। সই; আমারও এরূপ যন্ত্রণা 

লে | নাথের সন্বর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হ- 

ইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু মুছিয়া) গ্াড়ার সকল পুকুরের 

দি জল ন। শুকাইতঃ তবে এত দিন ডুবিয়া মরিতাম। 
হু অদয় বলভ, জীবিত্তেশ্বর ! হে রমণীজন মনোমোহন । 

হে নিশা-শেযোন্মেষে মুখ কমলঙ্ছকারকোপমোক্েছি ত-হাদ- 

মসলা! হে অতলজলদলতলন্যস্তরত্ররা'জী বন্মহ!মূল্য পুরুষ- 

রত্র। হে কামিনীকবিলশ্ষিত রত্ুহারাধিক প্রাণাধিক। আর 

প্রাণ বাচে না। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, পি" 

বলা, দ্রীনা? হীনা, ক্ষীণা, পীন!) নবীনা। শ্রীহীনা,--আর 

প্রাণ বাঁচে নাশ আর কত দিন তোমার আশ।পথ চাঁ- 

হিন্না থাকিন? যেমন সরোববে লরোজিনী ভান্ুর অ।শ্ 

বরেঃ যেনন কুমুদিনী কুমুদ বান্ধবের আশ। করিরা গ 

যেমন চাঁতভক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে. 

ভেমনি তোমার আশ করিতেছি । 

শ্যামী। /ক।দিতে ২) ঞুঘমন রাখাল, হারাণ গোকুর 

আশায় ধাড়াইর। থাকে, যেমন বালকে ময়রাব দোকান 

হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাড়াইয়! থাকে, যেমন 

অশ্ব তৃণাচ্রবঁ গ্রাসকটের আশা করিয়া পাকে, হে 

প্রাণবন্ধে ! আমি তেমনি তোমার আশা কল্িয়া আছি। 

বৃ 

এপস 
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যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকা'র পশ্চাৎ২ মার্জার 
গম্ন করে, তেমনি তোমার পশ্চাৎ২ আমার মন গিয়াছে। 

বেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বুতুক্ষু কুন্ধুর পশ্চাৎ্২ 

যায়ঃ আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে । 

ষেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাগুাঁকার বলদ ঘ্বুরিতে থাকে, 
তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয় 

রূপ ঘানিগাছে থুরিতেছে। যেমন লোহার চাটুতে প্র 
তৈলে কই মাছ ভাজে; তেমনি এই বিরহ চাটতে বসন্ত 
রূপ তপ্ত তৈলে আমার জদয় রূপ কই মাছকে অহরহ 

ভাজিতেছে। যেমন এই বসন্তকালের তাপে শজ্জনা 

খাড়া ফাটিতেছে) তোমার বিরহ সন্তাপে শেমনি আমার 

হুদয় খাড়া ফাটিতেছে। যেমন এক লাঙগলে যোড়! 2 

ফুড়িয় ক্ষেত্রকে চাসা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেম 

্াঙ্গলে বিরহ এবং বারস্ত্রীভক্তিন্ূপ যোড়া গরু যুডিয়া 
জমার স্বামী "চাসা আমার হদয়ক্ষেতকে ক্তবিক্ষত 

করিতেছেন। কথায় আর কি বলিব। বিরহের জ্বালায়, 
জামার ডালে হণ হয় না, পাণে চুণ হয় না) কোলে বান 

হয না, ক্ষীরে মিষ্ট হয় না। সখি বিরহের ছুংখ খে দিন 

মনে হয়, সে দিন আমি তিন বেল। বই খ্ পারি ন।; 
অ[নার,হুেধের বাটি অমনি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু মুছিরা) 
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সখি, তোমার বসস্ত বর্ণনা সমাপ্ত কর, ছুঃখের কথায় 

আর কাজ নাই। 

রামী। আমার বসম্ত বর্ণন] শ্রেষ হইয়ছে। ভ্রমর) 

কোকিল, মলয় মারুত, এবং বিরহ এই চারিটির কথাই 
বলিয়াছি আর বাকি কি? 

বামী। দড়ি আর কলম। 

্ববর্ণ গোলক | 

কৈলাস শিখরে, নবমুকুলশোভিত “দবন্দার'ভল'য় 

শার্দ'লচর্্মাসনে, বসির! হরপার্বতী পাশ। খেলিতে- 

ছিলেন। বাজি একটি ন্বর্ণ গোলক । মহাদেবের খেলায় 

দোষ এই--আড়ি মারিতে পারেন না--তাহ। পারিলে 

সমুদ্রমস্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তীহার*ঘাড়ে পড়িত 
ন।। গৌরী ধ্আঁড়ি মারিতে পটু_-গ্রমাণ পৃথিবীক্ছে 

ন্তাহার তিন দিন পুজ1।* আর খেলাঙ্ম যতহউক ন। 

হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়!, কেনন1 তিনিই আদ্যাশক্তি। 

মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কীদিয়া. হাট বাঁধান_- 

আপনার যদ্দিয পড়ে পাচ ছুই সাত; তবে হাকেন পোহা 

রারো। হণক্ষিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের তি কটাক্ষ 
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করেন--যে কটাক্ষে স্ষ্টিস্থিতিগ্রলয় হয়, তাহার গুণে 

মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না। বলা বাহুল্য 

যে দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি। 

তখন মহাদেব পার্ধতীকে স্বীকৃত কাঞ্চন গোলক 

প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃণিবীতে 

নিক্ষেপ করিলেন । দেখিষা, পঞ্চানন ভ্রকুটী কবিঘা 
কভিলেন, «আমার প্রদত্ত গোলক ভাগ করিলে 

কেন 2? 

টম। কহিলেন, “প্রভে।! আপনর গ্রাদ্ড গোলক 

মবহ্য কোন অপুবর শক্তিবিশিষ্ট এব মঙ্গল প্রদ হইবে 
সন্তযোব হিতার্থে ভাহা প্রেরণ কবিবাছি |” 

গিরিশ বলিলেন, “ ভদ্দে। প্রজাপতি, নিষুছি ও 
আমি, এই তিন জনে যে সকল নিবম নিবদ্ধ পিস কৃ্টি- 

স্থিতিলয় করিশ্তেছি তাহার বাতিক্রামে কন মঙ্গল হয 

না।। যে মঙ্গল হইবার, হাহা সেই মক নিয়মাবলী 

বলেই ঘটিবে। "কাঞ্চন গোল্সকের কোন প্রয়োজন নাই” 

যদি ইহার কোন মঙ্গলগ্রদ শুণ হর, কবে নিদস উক্গ 

দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে । ভবে ভোমার অনুরেধে 

উহ্থাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ কবিলাম। বপিয়। উহা 

র্যা দশন রুর।” 
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কালীকাস্ত বস্থ বড় বাবু। বয়স বতসর পইভ্রিশ, 

দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল পুনর্বাব দাৰ 

পরিগাহ করিয়!ছেন । তাহার জ্্রীঞকামন্গুন্দরীর বরঃক্রম 

'আঠর বৎসর । তীহাবু পত্বী তাহার পিতৃভবনে ছিল । 

কালীকান্ত বাবু স্ত্রীর লম্তাষণে শ্বশুর বাঁড়ী যাইতে ছিলেন। 

শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন বাক্তি-*গঙ্গাতীরবন্তী গ্রামে নাস। 

ক:লীকাস্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইরা পদত্রজে যাইছ্ে 

ভিলেন, সঙ্গে রাম! চাকর একটা পোর্টমান্টে! বহিয়! 

যাইতে ছিল। পথিমধ্যে কালীকীস্ত বাবু দেখিলেন 

একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে । বিস্রিন্ত হইয়] তাহ] 
উঠাইয়া লইলেন্ম। দেখিলেন, স্বর্ণ বটে । আীত হইষ' 

তাহা স্থতা রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন? «“ এট] 

সোণাবৰ দেখিতেছি। কেহ হারাইর| থাকিবে । বদি 
কেহ খোজ করে, বাহির করিয়া দিব । নহিলে বাড়ী 
লইয়া যাইব । *'এখন রাখ্।” 

; রামা বন্মধো গোলকটি লুকাইয়া রাখিবাঁর অভি- 
প্রায়ে, পথে পোট্টমান্টো নামাইল । পরে, কালীকান্থ 

নাবুর ভন্ত হইতে গোলৰটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমপ্যে লুক 
ইল । 

কিন্ত রামা আর পোটমাণ্টো মাথায় তুলিল না । 
চ 
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কালীকাভ্ত বাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়। মাথার করিলেন । 

রামা অগ্রসন হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ২ 

চভিলেন। তখন রান্না বলিল, «ওরে, রাম1 1 

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞ1” রামা বলিল, * তুই বড় 

বে-আদব, দেখিস ঘেন আমার শ্বশুর বাড়ী গিয়া বে- 
অ।দবি রিম নাঁ। তাহা ভদ্রলোক |”, 

বাবু বলিলেন, “আজ্ঞে তাকি পারি? আপনি হচ্ছেন 

মুনব-আপনার কাছে কি বেআদবি করিতে পারি ৮ 

টকলাসে গৌরী বলিলেন, “ শ্রভো। আমিত কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছিনা। আপনার হ্ণগেলকের কি 

গুণ এ %৯ 

মহাদেব বলিলেন, “নোলকের গুপ চিশুবিনিময়। 

আমি যদ্দি'নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী 

ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি 

ভাবিব আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব । রাম! 

ভ্রাবিতেছেঃ আমি কালীকাস্ত বস্থু; কালীকান্তকে ভাবি- 

তেছে। এ রামা চাকর । কালীকাস্ত ভাবিতেছে, আমি 

রাম খানস।মা, রামাকে ভাবিতেছে কা'লদীকান্ত বাবু 1” 
রুলীবাস্ত বাবু যখন শ্বশুর বাড়ী পৌছিলেন, তখন 
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তাহার শ্বশুর অন্তঃপুরে । কিন্ক বাহিরে একটা গণ্ডগোল 

উঠিল । দ্বাববান্ রামর্দীন পাড়ে বলিতেছেঃ “আরে ও 

খানসামাজি, ভোম্ হয়া মৎ কইঠিও--তোম্ হামার 
পাশ আও 1৮ শুনির$ রাম! গরম হই, চক্ষু রক্তবর্ণ 

ক্রির। বলিনেছেঃ “যা বেটা মেড়য়াবাদী যাতোর 

আপনার কাজ করগে 1” 

দ্বারবান্ পোর্টমান্টো। নামাইয়। দ্িল। কালীকান্ত 

বলিল, “দবওগান নে, বাবুকে আমন করিয়া অপমান 

কবিও নাঁ। উনি রাগ করিয়া চলিয়া! যাইবেন 1৮ 

দ্বাববান্ জামাই বাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত 

না। কালীকন্তের ঘুখে এইবনূপ কথা শুনিয়া, মনে কৰিল, 

যেখানে জামাই বাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে 

ইনি কোন ছগ্মবেশী বড় লোক হইবেন ।. ারবান্ তখন 
ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে অ।শীর্বাদ করিয়া কহিল; 

«“ গোলাম কি” কন্থুব মাফ কি জিটয়!” রাঁমা কহিল, 

“আচ্ছা তামটর ভেজে বেওপ?? 

শ্বশুব বাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্র/চীন পুরাতন 
ভত্য । সেই বাধা হকায় তামাকু সাজিয়া অনিল । 

রানা, রি হেলান দিয়, ভামাকু খাইতে লাগিল । 

কালীকাস্ত চাকরদের ঘরে গিয্ক।, কলিকায় তামাকু খাইতে 
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ল।গিল ! উদ্ধব বিশ্মিত হয়া কছিল “দদ। টাবুব এ 

কি এ?” কালীকান্ত কহিল; ** ওর সাক্ষাতে কি তামাক 
থাইতে পারি 17 

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্তাকে, সন্বাদ দিলঃ “ জামাই- 
বাবু আমিয়াছেন, ভ্াহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী 
মহাশষ এসেছেন--জামাইলাবু তাকে বড় মানেন, ভার 

সাক্ষাতে ভামাকু পর্যান্ত খান না)” 

কন্ট। নীলরতন বাবু শীঘ্র বহিব্ব।টাতে আসিঙেন । 
কাণীকান্ত তাহাকে দেখিয়। দূর হইতে একটি সংঈা্গে 
প্রণাম কবিয়া সরিয়া গেল। বামা আসির। নীলব হানে 
পায়ে ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভ.গিল, 
“সঙ্গের লোকট! অভাভব্য কটে-তিনে জামাই বাণা 
দিকে কেমন, দেখিতেছি |” 

নীলরতন বাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসি. 
লেন? কিন্ত কথা বার্তী শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থ।ন হইরাছে 

খলিধা পরিচারিকা কালীকান্তকে ভাকিতে আমিল। কাল; 
কান্ত বলিল, “বাপরে আমি কি বাবুব আগে জল (খন্ডে 

সরি ।, আগে বাবুকে জল খাওয়াও । তব পর আমার 

হবে এখন 1-আমি, মা ঠাকুকুণ, আপনাদের খাচ্চিইত।+ 
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“মাঠাকুরুণ? শুনিয়। পরিচারিকা মনে করিল, 

“জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে 
করিয়াছেন--না কববেন কেন, গমামাঁকে ভাল মান্তষের 

মেয়ে বই আর ছোট্ট লোকের মেয়ের মত দেপায় না। 
9 রা দশটা দেখেছেন -মান্তষ চিনতে পারেন 6কধল 

এইউ খাড়ীর পোড়া লোকেক্ক মান্সষ চেনে না 1? আনিএ৭ 

নিন চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুসি হউয়। 
আহুঃপুবে গিয়া! বলিল, “ জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল-- 

সঙ্গের মানুষটি ন' খেলে কি তিনি খেতে পাঁরেননতা 

আগে তাকে জল খাওয়াও তবে জামাই খাবেন 1” 
বাড়ীর গুঁহণী মনে ভাবিলেন, “সে উপবি লোক, 

ভাহাক্চে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে 
পারেনা । জামাইকেও বাহিরে খাঁওরনে হইছে পাঁরে 

না। তা, তার যারগা হউক, বাহিরে ; আর জামাইষের 

যাগ! হউক” ভিতরে 7” গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত 

করিলেন । , রামা বাহিক্বে জলযোগের উদ্বো'গ দেখিয়। 

বড় ক্রুদ্ধ হঈপ, ভাবিল “ একি অলৌকিকতা !”'এদিকে 
দাসী কালীক্ত্ান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল । ঘরের 

ভিতর স্থান! হইরাছে, কিন্ত কালীকান্ত উঠানে দ্রাড়াইয়া 
বলিল, * আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাক এইখানে 
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হাতে হুটে। ছোল। গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই 1” 
শুননিয়! শ্যালীরা বলিল, «“ বোসজা মশাই যে এবার 

অনেক রকম রসিকতং শিখে এয়েছ দেখতে পাই ।” 

কালীকান্ত কাতর হুইয়! বলিল, * আজ্ঞে আমাকে ঠা 

করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য %,১ 

একজন প্রাটীনা ঠাকুরাণীদিদি বলিল, « আমাদের ভামী- 

সার ধোগ্য কেন £-যার তামাপার যোগ্য তার কাছে 

চল 1৮ এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়। হুড়হড় 

করিয়। টানিয়। ঘরের ভিতর লইয়া আদিল । 

সেখানে কালীকান্তের ভাব্যা কামন্ুন্দরী ফাড়াইয়। 

ছিল; কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়। প্রভুপস্ত্ী মনে করিয়। 

সাষ্াঙ্গে প্রণাম করিল । 

কামস্ুন্দরী দেখিয়া, চক্জরবদনে মধুর হাসি হাসিয়। 
বলিল, “ওকি ও রঙ্গস--এ আবার কোন্ ঠাট্ শিখিয়া 
আসিয়াছ%” শুনিয়া! কালীকান্ত কাতর ইইয়া কহিল, 

*“ আজ্ঞে আমার সঙ্গে অমন সব কথা €কন--আমি 

আপনার চাকর--আপনি মুনিব 1” | 

রসিক কামস্থন্দরী বলিলঃ “তুমি চাঁকর, আমি মু 

নিব, সে আজ না কাল? যতদিন আমারাবয়স্ আছে 

ততদিন এই সম্পর্কই খাকিবে। এখন জল খাও ।” 
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কালীকান্ত মনে করিল, *" বাবা, এর কথার ভান গে 

কেমন কেসন। আমাদের বাবৃ যে একট গেছো মে" 

য়ের হাতে পড়েছেন দেখতে গ্ঠই ! তা, আমার সরাই 

ভাল 1৮ এই ভাবির কাঁলীকান্ত পুনর্ধার ভক্তিভাবে 
প্রণাম করিয়! পলাইবার উদ্বোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া 

কামসুন্দরী আমিয়া তাহার গঞ্তত্রবন্্ ধরিল, বলিল, “ওদ্ধে 

আমার সোণার চাদ! আমার সাত রাজার ধন এক মা- 

ণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে ভয় না 1৮ এই 

বলিবা কামস্তুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিছে 

লাগিল। 

কালকান্ক আন্তরিক কাতরভাঁর সহিত হাত যোঁড় 

করিঘ| ৭617 ঠ লাগিল « দোহাই কেঠাকুর।ণি, আপনার 

সাঁত দোহ।ই--আমাকে ছাড়িয়া দ্রিন_ুআপনি আমার 

স্বভাব জানেন না-আমি সে চিত্রের লোক নই?» 

. কামস্ন্দরী হাসিয়া বলিল, “তুমি যে চরিত্রের লোক 
আমি বেশ টানি জল খ'ও 1১ 

কালীকাস্ত বলিল, “ধদি আপনার “মাছে ক্ষেহ আ- 

মার এমন নিন্দা করিয়া থকে, তবে সেঠক-ঠকাম" 

করিয়াছে ।« আপনার কাছে হাতযোড় ক্বরিতেছি, আ. 

পনি আমার গুরুজন--আমায় ছাড়িরা দিন” 



৮৮ লোকরহক্তা | 

স্থন্দরী রসিকভাপ্রিয়, মনে করিল, যে এ একতৰ 

নুতন ৬ বটে। বলিল, « প্রাণাধিক; তুমি কত 

রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ। তাহ। বুঝ! যাইবে 1১ এই 

বলিষী স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া কআসছন বসাইবার 

ভনা টানিতে লাগিল । 

ভস্তধারণ মাত্র, কালীবকদস্ত সব্ঘনাশ হইল মনে করিষ। 

* বাধাছে। গেলামবে। এগোবে, আমায় মেরে ফেল্রেবে?? 

বলিয়। চীত্কাৰ আরম্ভ করিল । চীতৎ্ক।র শুনিয়া গুহস্ত 

সকলে ভী হইয়। দৌড়িয়া আসিল 1 মা, ভগিনী, পিসী 
গ্রাদ্ুতিকে দেখিয়া, কামকুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। 
বদ প্চান্থ অবসব পাইয়া, উদ্ধস্বাসে পলাগ্ন কবিল। 
লী কামস্থন্দরীকে জিজ্ঞ।স! করিলেন, “কি লা! 

কমি --জামাই অমন করে উঠলো কেন ঠ তই কি 

পিশ্দিতা কাঁমসুন্দরী মর্ধপীড়িতা হইয়া কহিল, 
“সানি কেন আমি মারিব কেন- মামার যেমন 

পোড়া কপাল।” ক্রমে ক্রমে সুর কাদনিতে চড়িত 

গাগিল--"আনার যেমন পোড়া কপাঁল-কোন্ আবাগী 

আ.মাধ সব্বনাশ করেছে-€ক ওমুধ করেছে বালিতে 

বলিতে কমস্থন্দ্রী কীদিয়া হাট লাগাইল। 
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সকলেই বলিল, “ই। তুই মেরেছিস্ নহিলে অমন 
করে কাতরারে কেন?” এই বলয়া সকলে, কামকে 
“ পাপিষ্ঠ।' “ডাইনী” “রাক্ষসী+। ইত্যাদি কথায় ভত্সনা 
করিত লাগিল । কাশন্থন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ৪ 
ভ২্দিহা। ভইয়।কাদিতে কাদিতে ঘরে শির দ্বার দিয়া] 
শুঈয়! পড়িল | 

এদিকে কালীকাশ্থ বাহিরে আসিরা দেখিল, “ বড় 

একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতন বাবু 

স্বর", এণ* দ্বববান, গ উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখান 

পাইতেছে, দে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে, 

কিল, লাি, ষড়, চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চানব তক; 

বল, বলিতেতছে, £ছেড়েদেরে বাবাবে, জামাই মারে 

এমন কথন শুনি লাউ, আমার কি-তোদেরই মেয় 

একাদশী ন করতে হালে? নিকটে দাঁড়াইয়া তবঙ্র চাক- 

গরানী হাসিতেছে, দে সর্বদা কালীকাস্ত বাবুর বাড়ীতে 

ঘানহায়াত কঠিত, সে বামার্চীকরকে চিনিত, সেই বলিয়া 
কালীকান্ত বাবু মারপিট দেখি। শ্চিপ্ের 

নার উঠ্ঠানমক্লা বেড়াইছে লাগিল” বলিতে লাগিল, 

“ কি সর্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেল্ল |”? উহা 

দেখেয়া নীলরতন বাবু আরও কোপাবিষ্ট হই রামাকে 
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বলিতে লাগিলেন, «তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়া- 
ইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্--মার বেটাকে জুতে11 এই 
কথা বলায়, ঘেমনপ্শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়। 

আইসে, তেমনি নির্দোষী রাষার উপর প্রহার বৃষ্টি চা- 

পিয়া আদিল । মারপিটের চোটে বস্ত্রধ্য হইতে লুকান 

স্বর্ণ গোলকটি পড়িয়! গৌল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকৃরাণী 

তাহ কুড়াইয়! লইয়৷ নীলরতন বাবুব হস্তে দিল। বলিল, 

“ওমিন্নে চোর! দেখুন ও একটা সোণার তাল চুবি 

করিয়া রাখিয়াছে |” £দ্রেখি” বলির নীলরতন বাবু 

স্বর্গোলক হস্তে লইলেন,- অমনি তিনি রামাকে ছা- 

ডিয়া দির1, সরিয়। দাড় ইয়া, কৌচার' কাপড় খুলিন। 

মাথায় দিলেন; তরঙ্গও নাথার কাপড় খুলিয়া, কৌ! 

করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রানাকে মারিতে প্রবন্ধ 

হইল । 

উদ্ধব তরঙ্কে বলিল; “তুই মাগি আবার এর ভিতর 
এলি কেন ?”, 

তরঙ্গ বলিল, “কাকে মাগি বলিতেছিস্?”” উদ্ধণ 

বলিল, “তোকে 1” 

«আমাকে ঠাট্টা? এই বলিয়া তরঙ্গ মৃহাক্রোপে 

হস্তের পরছুকার দ্বার! উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও 
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ক্রুদ্ধ হইয়া, জ্্রীলোককে মারিতে না পাগিয়া, নীলরতন্ 
বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখুন দেখি কর্তা মহাশয় 

মাগির কত বড় স্পর্থা, আম।কেঞ্ভুত। মারে !”” করা 

তখন, একটু খানি ঘোমট। টানিয়। একটু রসের হাসি 

হালিয়াঃ মুছুস্বরে* কহিলেন, তা মেরেছেন, মেরেছেন, 

তুমি রাগ করিও না। মুনিব-্জারতে পারেন ।”” 

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়! ৰলিল, “ ও আবার 

কিসের মুনিব--ওও চাকর, আমি'ও চাকর! আপনি এ- 

মনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই ঢ'কর, ওর চাকর 

কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না” 

শুনিয়া! ব্ভীআবার একটু মধুর হাসি হাসির, বলি- 

লেন) মরণ আর কি, ওলা বসে মিন্লের রস দেখ ? 

আমার চাঁকর-_-আবার তুঁখ ক্সে হতে গেলে 2? র 

উদ্ধার অবাঁক্ হইল, মনে করিল “লাজ কি পাগলেৰ 

পাড়া পড়িয়াছে "নাকি? উদ্ধব বিস্মিত হইয়া] রামাকে 

ছাল্ডিযা দাড়াইল,। 

এমত্ত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্ধন ঘোষ সেই 
খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। 
সে তরঙ্গের অবস্তা ও কার্য দেখিয়! বিস্মিত হইল-_ 

তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহও করিল না। এদ্দিগে কর্তীমহাশয় 
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গোবদ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দ্রাড়াই- 

লেন। গোবদ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি 

বলিলেন, “তুমি উহার ভিতর যাইও না। গোবদ্ধন 
তরঙ্গের আচরণ দেখির অন্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল--সে 

কথা তাভার কাণে গেল না: সে তরঙ্গের চুল ধবিতে 

গেল। “নচ্ছার মাগি, তোর হাঁয়া নেই” এই বলিয়। 

গোবদ্ধন_ অএাসর হুইতেছিল, দেখিয়া; তরঙ্গ বলিল, 
“গোবরা তুইও কি পাগল হয়েছিস নাকি? য। গোকর 
সাব দিগে যা | শুনিয়া গোবদ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ 

কবিয়া উত্তম মধ্যম আরস্ত করিল। দেখিয় নীলবভন 

বাবু বলিলেন, “যা! পোড়া কপালে মিন্সে কন্ঠাকে 
ঠেঙ্গিয়া খুন কর্লে 1” এদিগে ভবঙ্গও ক্রদ্ধ হইব") 

.£ক্সামার গায়ে হাত তূপিস” বলিয়া গোবদ্ধনকে মারিতে 

আরস্ত কবিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়। 

উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাদী রাম টা 
গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রহ্ন্তি আমিষ উপস্থিত হইল 

বাম মুখ্বেপাধ্যায় একটা সুবর্ণগোলন্ পড়িয়া আসে 

দেখিয়া গোবিন্দ চট্রোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন) 

“ দেখুন দেখি মহাশয় এটা কিগ"? 



লোকরহহ্থ |" ৯৩? 

টৈলাসে পার্ধতী বলিলেনঃ, এতো! আপনার 
গোলক জম্বরণ করুন-_-এ দৈগ্জুন! গোবিন্দ, টোপ 
বদ্ধ রাম মুখোপাধ্য।য়ের অন্তঃখুর৮ মধ্যে প্রবেশ করিয়। 

রামের বুদ্ধা ভার্ধ্যাকে গঞ্ক্ট সন্বোধনে কৌতুক করিচ্তেছে। 
আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকাঃ তাহার আচবণ 

দেখিম। তাহাকে জম্মার্জনী গ্রন্থীর করিতেছে! এদিগে 

দুদ্ধ বাদ মুখোপাধ্যায় আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্োপা, 

ধার মনে করিয়া) তাহার জ্সন্তংপুরে গিয়া তাভাব 

মাকে টগ্প। শুদাইতেছে। এ গেলক আর মুহর্ভক্াঙ 

পথিবীহ থাকিলে গ্রহে বিশুজ্খলা হইবে । অতএব 

অ!পনি উহা সন্ধরণ করুন |” 

হভাঁদেন বলিলেন, হে শৈলস্থতে! আমার গোল, 

কর অপবাধ কিঠ এ কাণ্ড কি আজ নৃতন পৃথিবীতে 

হইল ভুনি কি নিতা দ্েখিতেছ না ঘে বৃদ্ধ যুবা সাজি-“ 
০তছে, খুবা বুদ্ধ সাজিতেছে; প্রভু ভূত্যের তুল্য আচবণ 

পিতেছে, ভন প্রভু হইয়া কসতেছে । কবে না দেখি 

শেভ হে প্রকর্ষ জ্রীলোকের ন্যাফ আচরণ করিকেছে, 

জীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথি- 
পিত্তে নিত্য ঘটে, কিন্ত তাহা যে কি পাকার হাস্যনক, 

তাহা ফেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি ভাহ। একবার 
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সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলম। এক্ষণে গোলক 
সম্ব তত কবিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্ধার স্ব 

প্রকৃতিস্থ হইবে, খীবং বাহা যাহা ঘটিয় গিয়াছে তাহা! 

কাহাবও স্মরণ থাকিবে না| ' তবে, লোক ছিভার্থে আ- 

মা বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যেপপ্রচারিত করিবে। 

রামায়ণের সমালোচন । 

শ্রীমদ্ধন্্মদ্বংশজ শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত । 

আমি রামায়ণ গ্রন্তখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়। সাতিশয় 

সন্তোষ লাভ করিয়াছি । গ্রন্থকার যেঃমার কিছুদিন যত্ব 

করিলে একজন স্থকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
এই কাঁবাগ্রন্থগ্ানির স্থুল তাৎপর্য, বানরদিগের 

| মাহাক্স্য বর্ণম। বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাজর, ও রাক্ষসদিগের 

বংশে নিধন,ইহার বর্ণনীয় বিষয়। 'বানরদিগের কান্তি 

সমাক্রূপে বর্ণনা কর!) «সামান্য কবিত্বের কার্ধা নহে। 

গ্রন্থকার €য ততদূর কথিত্ব প্রকাশ করির'ছেন, এমত আ- 

মরা বলিতে পারি না) তবে তিনি থে কিয়দ্দ,র কৃতকার্ষ্য 

হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করি- 
বেন। « 
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রামায়ণে অনেক নীতিগর্ভ কথা আছে। বুদ্ধিহীন- 

তার ধে কত দেষ, তাহ! ইহাতে উত্তমন্ধপে দেখান হই- 
য়াছে। এক নির্বোধ প্রাচীন রাজ যুবতী ভার্যাছিল। 

বুদ্ধিমতী কৈকেরী স্বীয়, পুজ্রের উন্নতির জন্ত, নির্বে(ধ 

বুদ্ধ-ক ভুলাইয়!»্ছলক্রমে রাজার জ্যেষ্ঠপুজকে বনবাসে 

প্রেরণ করিল। জ্যেষ্টপুজ্রও ততোধিক মুর্খ; আপন 

স্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্র ন। করিয়া বুড়া 

বংপের কথায় বনে গেল। তা, একাই যাউক, তাহ! 

নহে; আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইর1 গেল। 

“পথে নারী বিবর্জিতা,* এট? সামান্য কথা; ইহাও 
তাহার ঘটে আদিল না । তাহাতে যাহা ঘটবার, ঘটিল। 

্লীস্বভাবন্থুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ জীত। রামকে ত্যাগ করিয়। 

অন্য পুরুষের সঙ্গে 'লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল । 

নিব্বোধ রাম পথেং কীদিক়া বেড়াইতে ল।গিল। সীতা 

অন্তঃপুরে থাকিতে এতটা ঘটিত নাঁ। সীত] হশ্চরি ত্রা 
হইলেও) ঘরে থাকিত; বনে ডিয়। স্বাধীনতা পাইয়াছিল, 

এবং অন্তের সঞ্জসর্গ সুসাধ্য হইয়ছিল এজন্য এমত ক্বটিয়! 

ছিল। এক্ষণে প্লীহারা স্ত্রীলোকদিগক্ষে স্বাধীন করিবার 

জন্য কলহ রে তাহার! যেন এই কথ।টি স্মরণ রাখেন। 

লস্মণ আর একটি গওযমুর্খ । তাহার চরিত এ রূপে 
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চিত্রিত হইয়াছে যে, তগ্গারা লক্ষ্ষণকে কর্মক্ষম বোধ হয় 

মনে করিলে সে এক জন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু 
তাহার এক দিনের জ্ন্যও দে দিকে মন যায় নাই। €স 
কেবল রামের পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন 
চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল বুদ্ধিহীনভার ফল। 

মার একটি গঞ্ডমুর্খ ভরত । আপন হাতে রংজা 
পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়! দ্রিল। ফলতঃ রাবাদণ মুখ 

লোকে ইতিহাসেই পূর্ণ! ইহা গ্রস্থকীরের একটি উ- 

দেশ্য । রাম পর়ীকে হারাইলে আমার বন্দনীয় পুব্দ- 

পুরুব তাহার ক:তরত1 দেখিয়া দয়1 করিয়। রাবণকে স- 

দশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া এবামকে দিলেন, 

কিন্তু মুর্খের মূর্খতা কোথায় বাইবে ? রাম জ্ীর উপর 

রাগ করিম। তাহাকে একদিন পুড়াইর! মারিতে গেল। 

দবে সেদিন.সেটার রক্ষা হইল । পরে তাহাকে দেশে 

আনিয়! ছুই চারিদিন মাত্র জুখে ছিল ! পরে বুদ্ধিহীন ত1- 

বএতঃ পরের কথা শুনিয়$ জ্্রীটাকে তাড়াইয়! দিল | 

কয়েক বত্সর পরে) সীতা খাইতে না পাইয়া) রামের 

দ্বারে আনিয়া দাড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া, রাগ 
করিয়া, মাটাতে পৃতিয়া ফেলিল। বুদ্ধি না থাকিলে 
এই'পই বটে । রামায়ণের স্থল তাৎপর্য এই । ইহার 
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প্রণেত1 কে, তাহা সহজে স্থির করা যায না। কি্বদ্তী 

আছে যে, ইহা বান্দীক্ি প্রণীত । বাল্সীকি নামে কোন 
গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশরী। বলজীক হইতে 
বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার 
বিবেচনায় কোন প্বন্সীক মধ্যে এই শ্রন্থখানি পাওয়া 

গিয়াছিল, ইহা কাহারও প্রণীত লে । 

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গাল! গ্রন্থ আমি দেখি- 

য়াছি। ইহ ক্ুত্তিবাস প্রণীত । উভয় গ্রন্থে অনেক 

সাদৃশ্য আছে । অতএব ইহাও অসস্ভব নহে যে, বাল্সীকি 
রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সম্কলিত। বান্মীকি 

রামায়ণ রুত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কৃত্তিবাস বাঁলসীকি 

রামায়ণ হইতে লক্ধলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা কর। 

সহজ নহে; ইহা স্বীকার করি । কিন্তু রামাক্ষণ নামটিই 

এবিষয়ের এক প্রমাণ। “রামায়ণ” শবের সংস্কতে 

০কষ্টন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গ।লায় সদর্থ হয়। বোধ হয়, 

“ রাম!রণ” শব্দট্রু “রামা যবন+* শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। 

কেবল “ব” কার লুপ্ত হইরাছে। রমা যবনপ্বা রামা 
মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র ক্সবলম্বন করিয়! 

কত্তিবাস প্রথম ইহার রচন! করিয়া থাকিবেন। পু 

কেহ সংস্কতে অনুবাদ করিয়া বল্সীক মধ্যে লুকাইয়ী রাখি- 

ছ 
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বাছিল। পরে প্রস্থ বসীক মধ্যে প্রীপ্ত হওয়ায় বাজীকি 

নামে খ্যাত হইয়ছে | 

রামায়ণ গ্রন্থখার্নির আমর! কিছু প্রশংসা করিয়াছি 

কিন্ত বিশেষ প্রশংসা করিতে পাদি না। উহাতে অনেক 

গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত *আদিরসঘটিত | 

সীতার বিবাহ, রাবণকর্তৃক সীতা হরণ, এ সকল আদি রগ. 

ঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল 'প্রু- 

র। বানরকর্তৃক সমুদ্র বন্ধন, কেবল এইটিই রামীয়+: 

ণের মধ্যে ককু্র সারি বিষয় । লক্ষণতোজনে রি”) 
ঝি বীররস নার্ছে। বশিষ্ঠাদি খষিদিগের কিছু হান্তর মন, 
আছে। খধষিগণ বড় রফিক পুরুষ ছি'লেন। ধর্ষের। 

কথ। লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন । 
রামারণেয়, ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, 

ভথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে । রামার়ণের একটি 
কাঙে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাঁহার নাং 

হইছে “অযোদ্ধাকাও।” "গ্রন্থকার তাহ! “অযোদ্ধা- 
কা” না শিথিয়! “অধোধ্যাকাণ্ড” লিখিয়াছেন। ইহা! 

কি সামান্য মুর্খত'? এই একটি দোষেই এই গ্রন্থখানি 
লাখারণের পরিহার্ধ্য হইয়াছে । 

ভরসা “করি; পাঠক নকলে এই কদর্ধ্য গ্রন্থখানি পড়! 
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ত্যাগ করিবেন। আমি একখানি তন রামায়ণ রচন। 

করিয়াছি, সৎ্পরিবর্তে তাহাই সকলে পাঠ করিতে আ- 

রম্ত করুন। আমার প্রণীত রাঙ।য়ণ যে সর্বালস্থন্দর 

হইয়াছে, তহা বলা বান্বল্য; কেন ন। আমি ত ঝ্ঝল্মীকির 

ন্যায় কবিত্ববিই্ঈন এবং বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য ন্দহ। সেই কথ! 

বলাই এ সমালোচন।র উদ্দেশ । অলমতি বিস্তরেণ | 

প্রি 10) ১১ মহ মহ 
রং ২ 
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